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Analisadores de Gás Portáteis 



Precisão é Importante

Para tomar decisões em campo bem informadas, você precisa de dados rápidos e confiáveis.
Os analisadores de gás portáteis Myrkos oferecem dados de DGA com qualidade de laboratório.
Onde você precisa deles, quando você precisa deles:

•  Em locais remotos ou sempre que diagnósticos em campo são necessários
• Para confirmar dados de monitoramento
• Quando ensaios em óleo frequentes são necessários em transformadores antigos

Myrkos é o analisador de gases portátil mais preciso 
do mercado:

Os mais baixos 
limites de 
detecção

Tecnologia de 
cromatografia 
gasosa (GC) 
comprovada

Minimiza erros 
humanos na 
amostragem, 
extração e medição

Diagnósticos 
embarcados e 
coeficientes de 
solubilidade

Medição de 9 
gases livre de 
interferência em 
todos os tipos 
comuns de óleo 

Tecnologias 
de extração e 
medição de gases 
reconhecidas 
pela ASTM 3612 
Método C e IEC 
60567

de Garantia Padrão

Software PPMreport™
Analisadores Portáteis de Gases Myrkos incluem o software PPMreport™, que transforma os 
resultados de DGA em diagnósticos de transformador úteis, gera relatórios de DGA em formato PDF 
e exporta dados para o software de diagnósticos avançados da Morgan Schaffer, o Inside View.

meses



Pacote de Campo Myrkos

• Resultados com qualidade de laboratório
• Maximiza taxas de transferência de análises 
laboratoriais de DGA
• Permite que laboratórios otimizem as fontes 
e minimiza o custo por amostra
• Integra-se com facilidade a qualquer QMS e 
aos procedimentos padrão dos laboratórios

Pacote de Laboratório 
Myrkos

• Portabilidade, configuração e operação 
simples
• Maximiza a produtividade do operador
• 7 horas de operação sem cabo
• Mais de 40 horas entre recargas de gás de 
arraste
• Gerenciamento de dados e análise flexível 
utilizando controlador embarcado (incluso)

Rapidez e Simplicidade de Uso são 
Importantes
• Resultados precisos em apenas 2 minutos
• Tudo que você precisa convenientemente colocado em uma única maleta 
• Instruções de amostragem de óleo e extração de gás na tela
• Uma única seringa utilizada para amostragem do óleo, e para extração e medição dos gases
• Calibração diária
• Bateria com duração de 7 horas



Redução de Custos também é 
Importante
Analisadores de gás portáteis Myrkos são uma ferramenta de redução de custos eficiente:

• Confirme a presença de falhas no caso de um alarme de monitor
• Minimize o tempo de desligamento no caso de falsos alarmes
• Otimize os agendamentos de manutenção
• Monitore a condição de transformadores conhecidos por apresentarem falhas
• Diagnostique equipamentos críticos durante a re-energização ou comissionamento
• Obtenha diagnósticos de baixo custo para transformadores menores

Nós fizemos primeiro.
Nós ainda fazemos melhor.

Mais de 50 anos de 
Expertise em DGA.

Software diagnóstico Inside View 

Inside View, Inside View, o software de DGA e de diagnósticos de óleos dielétricos mais 
compreensivo do mercado, integra os dados de monitores online ou analisadores portáteis de 
qualquer fabricante com resultados de laboratórios de ensaios de óleo. 

• Centralize dados para uma acessibilidade rápida e simples
• Realize uma interpretação precisa de dados de ensaio de óleo
• Implemente um índice de saúde configurável
• Receba somente alertas necessários



Precisão de DGA. 
Onde você precisar.  
Quando você precisar.  



O compromisso Morgan Schaffer não está limitado a nossos equipamentos. 

Também garantimos excelência em todas nossas atividades:

• Entregas em tempo

• Suporte técnico superior

• Capacidade de resposta e atendimento ao cliente

• Serviços de reparo

• Garantia de qualidade em toda a linha

Precisão em tudo que fazemos.

Contate nos hoje mesmo para maiores informações ou para 
agendar uma demonstração de produtos!

Morgan Schaffer Ltd.

8300 Saint Patrick Street
Suite 150
LaSalle, Quebec, Canada H8N 2H1
Tel:  1.514.739.1967
Toll-Free:  1.855.861.1967
Fax:  1.514.739.0434 
E-mail :  sales@morganschaffer.com
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