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Tubo de decantação 7C
Medidores de concentração de partículas magnéticas

O Tubo de Decantação 7C é um acessório para medir 
concentração do banho de partículas magnéticas visíveis 
7C Black.

Serve para ajudá-lo a medir com facilidade e precisão a 
concentração de partículas magnéticas de seu banho de 
partículas magnéticas como parte de suas verificações 
regulares do desempenho do sistema

O tubo de decantação para partículas magnéticas visíveis 
atende as recomendações das principais normas de 
ensaio por partículas magnéticas.

BENEFÍCIOS

Os tubos de decantação da Magnaflux são calibrados 
individualmente para monitorar a concentração precisa de 
partículas magnéticas em suspensões feitas com partículas 
magnéticas, assim como dos níveis de contaminação do 
banho.

• Pode ser utilizado com qualquer partícula magnética 
visível via úmida do mercado;

• Pode ser utilizado com banho a base de água ou óleo;
• Acompanhado com suporte de acrílico para o tudo de 

decantação;
• Acompanha certificado de calibração.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

• ASTM E 1444/1444M
• ASTM E 709
• ASME B & PV Code, Sec. V
• Cummins IS-16048-13
• VAVSEA 250-1500
• AMS-3044
• PETROBRAS  N-1598

RECOMENDAÇÕES DE USO

1. Coloque 100mL do produto pronto dentro do tubo, 
respeitando a indicação no mesmo.

2. Aguarde o tempo de decantação (para banho com 
veiculo água o tempo é de 30 minutos, para banho via 
óleo o tempo deve ser de 60 minutos).

3. Deixar o tubo parado em um lugar em que o campo 
magnético não interfira na decantação e que não haja 
vibrações na superfície.

CARACTERÍSTICAS

Volume de 100 mL;

Haste de 0 – 1,5 mL;

Divisão de 0,10 mL;
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Tubo de decantação 7C
Medidores de concentração de partículas magnéticas

PROPRIEDADES DO PRODUTO

Altura 21 cm

Largura 8cm

Comprimento 15cm

Peso 216g

GARANTIA

Este equipamento possui garantia de 12 meses contra 
defeitos de fabricação, contados a partir da data de 
emissão da Nota Fiscal ao consumidor.

A Magnaflux irá providenciar o reparo e manutenção do 
equipamento durante o período da garantia de acordo com 
o Termo de Garantia Magnaflux, após avaliação e laudo da 
equipe técnica e constatação de defeito de material ou 
manufatura.

A Magnaflux mantém peças de reposição, suporte técnico 
local e assistência técnica permanente mesmo após o 
término do período da garantia.

Em caso de dúvidas, entre em contato com a Magnaflux: 
+55 11 4785-0470 ou contato@magnaflux.com


