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SEU PARCEIRO PARA 
MONITORAÇÃO
DA CONDIÇÃO 

DO ÓLEO



A análise de óleo nunca foi tão fácil, mais confiável 

ou teve um custo menor. O nosso OilExpress™ 4 é 

um sistema totalmente automatizado que fornece 

resultados confiáveis e rápidos da monitoração da 

condição do óleo. Utiliza protocolos industriais 

como ASTM®, JOAP e Caterpillar® S·O·SSM. O design inteligente maximiza 

a produtividade do laboratório e, ao mesmo tempo, reduz drasticamente 

o uso de solventes e a geração de resíduos – uma única análise requer 

apenas 3 mL de solvente limpo e 750 µl de amostra. Com um conjunto 

completo de instrumentação, consumíveis, treinamento e serviço, nosso 

pacote para monitoração de óleo foi projetado para atender a todos os 

aspectos fundamentais do seu 

programa de análise de óleo.

Como líder mundial em 

análise de lubrificantes desde 

1962, a PerkinElmer não é 

apenas especialista na 

indústria, mas também um 

parceiro em quem você pode 

confiar. Mais de 10 milhões 

de amostras são analisadas 

anualmente usando os 

equipamentos PerkinElmer 

OilExpress e nossa ampla 

experiência em análise de 

lubrificantes foi acumulada através de sólidas parcerias com líderes 

mundiais em análise de lubrificantes, incluindo a Caterpillar® e a 

ExxonMobil™. Este conhecimento e especialização foram aplicados na mais 

nova solução de monitoração da condição do óleo de alto desempenho, o 

OilExpress 4.

OilExpress 4
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O sistema OilExpress 4 adapta-se a suas 

necessidades de laboratório, de dezenas a centenas 

de amostras por dia. Seu design modular torna 

possível ampliar a rentabilidade da sua amostra ou 

utilizar separadamente os recursos de diluição de 

óleo para laboratórios que utilizam o ICP para 

análise elementar. O sistema minimiza seus custos 

operacionais reduzindo a indisponibilidade do 

instrumento, aumentando a rentabilidade para 

reduzir os custos por amostra e oferecendo 

economias significativas com o menor desperdício 

de solvente.

MAXIMIZE O RETORNO 
DO SEU INVESTIMENTO

Os principais benefícios incluem:

•  A solução modular adapta-se às mudanças nas necessidades de amostragem e rendimento - basta 

atualizar o sistema OilExpress 4 e não será preciso adquirir instrumentos adicionais

•  Menor consumo de solventes – redução de até 80% no volumde de solventes e resíduos 

comparados com sistemas anteriores.

•  Maior rentabilidade – até 100 amostras analisadas por hora com o OilExpress 4 DUO. Até 96 

frascos de 4 oz. (aprox. 118mL) ou 384 tubos de 17 mm de diâmetro em uma única execução no 

sistema OilExpress 4 XL. 

É possível atualizar o OilExpress 4 em vez de 

comprar diversos outros instrumentos, aumentando 

a produtividade do laboratório e otimizando o seu 

orçamento. Por exemplo, nosso sistema de diluição 

de óleo OilPrep™ pode ser atualizado para um 

sistema de análise por FT-IR OilExpress 4, ou vice-

versa, assim, você recebe mais por menos. Também 

é possível adquirir o sistema com os dois módulos: 

OilPrep e FT-IR OilExpress. Esta flexibilidade não 

apenas diminui os custos de propriedade, mas 

também significa que os seus investimentos estão 

protegidos.
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OilPrep 4 – Sistema de diluição de óleos automatizado. 

O alto desempenho do sistema OilExpress 4 pode ser facilmente 

adaptado para fornecer maior rendimento e maior quantidade 

de amostras. Uma função dedicada para diluição de óleo do 

OilPrep também pode ser adicionada, onde for necessário a 

redução dos custos, aumento do rendimento e o rápido retorno.

CRESCENDO CONFORME 
AS SUAS NECESSIDADES

OilPrep 4 OilPrep 4 XL

Utilizando o mesmo autosampler do OilExpress 4, o 

OilPrep 4 e o OilPrep 4 XL podem diluir automatica-

mente até 260 amostras de óleo por hora com quero-

sene (ou diluentes semelhantes) antes das análises por 

ICP-OES. O OilPrep 4 pode diluir até 96 amostras em 

um único lote enquanto o OilPrep 4 XL oferece uma 

maior capacidade de até 184 amostras. 

A opção de sensor ultrassônico para a medida da 

altura das amostras permite que o sistema execute 

uma diluição automática de amostras de volumes 

variáveis. As ponteiras descartáveis nos permitem ter a 

certeza de que não ocorreu contaminação cruzada 

entre as amostras.

Para maior flexibilidade, o OilPrep 4 pode ser atualizado 

para um OilExpress 4 para permitir análises por FTIR e 

diluição de óleo em uma única plataforma. Por outro 

lado, o OilExpress 4 pode ser atualizado para um sistema 

de diluição de óleo com o acréscimo do software 

OilPrep. 

MAIOR PRODUTIVIDADE POR AMOSTRA

OilExpress 4 XL

OilExpress 4

OilExpress 4 XL DUO

OilExpress 4 DUO
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INOVAÇÃO NA 
MONITORAÇÃO DE ÓLEO

A confiança nos resultados é assegurada pelo 

desempenho excepcional do sistema OilExpress 4 

e seu projeto robusto e confiável. Uma inovação 

em monitoração da condição do óleo, o OilExpress 

4 é um sistema modular que cresce conforme as 

necessidades do seu laboratório.

•  Software simples e eficiente – 

oferece uma interface de usuário 

dedicada e importação / exportação 

por LIMS. Cálculos com parâmetros 

personalizados permitem a criação de 

métodos diretos e métodos que fazem 

uso de espectro de referência, bem 

como curva de calibração simples 

(Lei de Beer) e métodos quimiométricos 

para análises como TBN.

OilExpress 4 XL DUO

• Kit completo de consumíveis, 

treinamento e serviços – incluindo 

kits com ponteiras e tubos para 

amostras, kits de óleo de referência 

que permitem a verificação do 

desempenho do sistema e uma rede de 

mais de 1.500 técnicos de serviços 

certificados que podem fornecer 

treinamento, atualizações de software 

e hardware e soluções de validação e 

qualificação.

•  Sistema de seringa de precisão – 

assistência de vácuo dispensa com 

precisão as amostras de uma grande 

variedade de viscosidades.

OilExpress 4 XL DUOO
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•  Controle inteligente de fluidos – 

os sensores garantem tempos rápidos 

de transferência de amostra, limpeza 

eficiente e detecção da altura da 

amostra, pressão do sistema e excesso 

de resíduos.

•  Suporte para cela de fluxo – 

obtém automaticamente o espectro de 

fundo (background) e o espectro de 

infravermelho da amostra.

•  Estação de injeção de amostras – 

ponteiras descartáveis evitam a 

contaminação cruzada e aumentam a 

eficiência dos procedimentos de limpeza. 

Novo dispensador de amostras assistido 

a vácuo adapta-se a óleos de diferentes 

viscosidades.

•  Equipado com o FTIR PerkinElmer 

Spectrum Two – o sistema FT-IR de 

alto desempenho e baixa manutenção 

garante resultados excelentes. O 

interferômetro exclusivo Dynascan™ 

garante a precisão e confiabilidade das 

suas análises por FT-IR.
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Oferecemos uma variedade 

de serviços de suporte globais 

e personalizados que cobrem 

serviço, calibração e 

consumíveis para garantir 

que você obtenha o melhor 

do seu OilExpress 4. A nossa 

rede com mais de 1.500 técnicos de serviços certificados em todo o mundo fornece treinamento 

especializado, executa atualizações de software e hardware e é capaz de assegurar o status de 

conformidade do seu sistema com nossas soluções de validação e qualificação líderes de mercado. 

E com o pessoal de suporte telefônico atuando em 150 países, basta um telefonema para obter 

ajuda. Com a PerkinElmer, você não obtém apenas um instrumento de alta qualidade, mas um 

serviço de suporte abrangente e responsável, pronto para encontrar a solução adequada para os 

seus requisitos de análise de óleo.

Com tudo o que você precisa para assumir o controle 

das suas operações de análise de óleo, a PerkinElmer 

é o parceiro perfeito para proporcionar total 

tranquilidade. Desde kits de consumíveis para altos 

volumes de amostras até kits de óleo de referência 

para resultados mais precisos, você pode se beneficiar 

de nossas soluções fáceis de encomendar. Atuando 

há mais de 60 anos no setor de instrumentação 

analítica, oferecemos tecnologia, conhecimento e 

experiência para atender às suas necessidades 

técnicas e comerciais.

UMA PARCERIA 
NA QUAL VOCÊ 
PODE CONFIAR
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A PERDER


