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Soluções em Medição e Controle para a 

Ao longo de nossa história, a indústria siderúrgica sempre 
foi um dos nossos principais mercados de atuação.

Indústria Siderúrgica

Desenvolvemos no Brasil um amplo portfólio de 
soluções em medição e controle que abrange 
praticamente todas as etapas da produção do aço, 
do recebimento das matérias-primas à laminação 
e acabamento.

Entender as demandas impostas em um 
ambiente tão desafiador e propor formas de 
controle e gerenciamento confiáveis e eficientes é 
o que nos motiva e o que garante nosso sucesso e 
reconhecimento neste segmento.

www.vikacontrols.com.br

Conheça a seguir nossas soluções em instrumentação industrial para 
as diferentes áreas que compõem uma usina siderúrgica:

Pátios de matéria-prima
Coqueria
Sinterização
Alto-forno
Aciaria
Lingotamento
Laminação
ETE
Utilidades
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Soluções em Medição e Controle para a Indústria Siderúrgica 

Pátios de Matéria-Prima

Medição de umidade de concentrado de 
minério de ferro

Medição de vazão de carvão

Posicionamento dos vagões no virador

Medição de umidade de carvão

Medição de vazão de concentrado 
de minério de ferro

Pórtico para detecção de material radioativo 
no pátio de sucata

Instalação em silo, tremonha 
ou correia transportadora
Medição sem contato e sem 
distúrbio no fluxo
Livre de manutenção
Medição representativa

Imune às variações na tensão da 
esteira, vibrações e solavancos
Alta repetibilidade, sem 
necessidade de recalibrações 
frequentes
Livre de manutenção
Medição mássica sem contato e sem 
distúrbio no fluxo

Tecnologia laser de alta penetração 
para ambientes com poeira
Imunidade à presença de chuva
Feixe estreito de medição para 
altíssima precisão

Instalação na correia 
transportadora
Medição sem contato e sem 
distúrbio no fluxo
Livre de manutenção
Medição representativa

Elimina a necessidade de 
passagem de cabos de 
comunicação
Comunicação RS232/485 
transparente e plug-and-play
Rádio modem de longo alcance 
e livre de licença

Imune às variações na tensão da 
esteira, vibrações e solavancos
Alta repetibilidade, sem 
necessidade de recalibrações 
frequentes
Livre de manutenção
Medição mássica sem contato e 
sem distúrbio no fluxo

Detecção de sucata radioativa em 
caminhões e vagões
Prevenção de contaminação 
radioativa na aciaria
Alarmes luminosos e sonoros 
para monitoramento local
Medição automática e de alta 
sensibilidade

Comunicação sem fio com a balança 
rodoviária na pesagem de carretas
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Coqueria

Sinterização

Medição de vazão de coque

Controle de vazão de água no sistema de 
lavagem de gases no despoeiramento

Medição de umidade de coque

Medição de vazão de ar do despoeiramento 
(baghouse)

Controle de nível em silos e tremonhas 
para carvão e coque

Chave de nível para silos e tremonhas de 
cinzas volantes do sistema de limpeza de 
gases ou precipitador eletrostático

Monitoramento de vazão em chaminés

Monitoramento de vazão em chaminés do 
precipitador eletrostático

Imune às variações na tensão da 
esteira, vibrações e solavancos
Alta repetibilidade, sem 
necessidade de recalibrações 
frequentes
Livre de manutenção
Medição mássica sem contato e 
sem distúrbio no fluxo

Sensor do tipo inserção de
fácil instalação
Sem partes móveis
Possibilidade de instalação 
em carga (hot-tap)
Baixo custo de aquisição 
e instalação

Instalação em silo, tremonha ou 
correia transportadora
Medição sem contato e sem 
distúrbio no fluxo
Melhoria no controle térmico na 
operação do alto-forno
Livre de manutenção

Medição mássica de vazão em 
linhas de qualquer diâmetro
Não requer compensação de 
temperatura e pressão
Alta rangeabilidade
Sensores resistentes à poeira e à 
corrosão

Tecnologia imune à impregnação 
de material no sensor
Elementos de medição robustos 
em diferentes formatos
Sensores imunes à vibração e sem 
partes móveis

Tecnologia imune à impregnação 
de material no sensor
Elementos de medição robustos 
em diferentes formatos
Sensores imunes à vibração e 
sem partes móveis

Menor custo de instalação e livre 
de manutenção
Alta rangeabilidade e 
representatividade
Sensores resistentes à poeira e à 
corrosão
Compatível com chaminés de 
todos os diâmetros

Menor custo de instalação e livre 
de manutenção
Alta rangeabilidade e 
representatividade
Sensores resistentes à poeira 
e à corrosão
Compatível com chaminés de 
todos os diâmetros

Ver no site

Ver no site

2

3

Soluções em Medição e Controle para a Indústria Siderúrgica 

https://vikacontrols.com.br/medicao-controle-siderurgia/#coqueria
https://vikacontrols.com.br/medicao-controle-siderurgia/#sinterizacao


Instalação em silo, tremonha ou 
correia transportadora
Medição sem contato e sem 
distúrbio no fluxo
Livre de manutenção
Medição representativa

Imune às variações na tensão da 
esteira, vibrações e solavancos
Medição mássica sem contato e 
sem distúrbio no fluxo
Alta repetibilidade, sem 
necessidade de recalibrações 
frequentes

Medição de vazão de sínter Medição de umidade de sínter

Alto-Forno

Tecnologia robusta e livre de 
desgaste
Permite controle para igual 
distribuição nas linhas de 
injeção de carvão
Alta precisão

Controle da umidade para 
comercialização do agregado
Medição representativa e em 
tempo real
Instalação na correia 
transportadora
Medição sem contato e sem 
distúrbio no fluxo

Medição sem contato e 
não intrusiva
Livre de desgaste e 
manutenção
Rápido tempo de 
resposta

Instalação na cuba, no poço 
de ferro gusa ou na rampa 
do alto-forno
Sensor do tipo inserção
Sem partes móveis
Possibilidade de instalação 
em carga (hot-tap)

Detecção de entupimento nas linhas de 
injeção de carvão pulverizado (ICP) nas 
ventaneiras do alto-forno

Medição de vazão de água nos sistemas de 
refrigeração do alto-forno

Medição de vazão nas linhas que abastecem 
o sistema de injeção de carvão pulverizado 
(ICP) nas ventaneiras do alto-forno

Medição de umidade de escória granulada do 
alto-forno (GGBS)

Ver no site

Medição mássica de vazão em 
linhas de qualquer diâmetro
Não requer compensação de 
temperatura e pressão
Sensores sem partes móveis 
e livres de desgaste
Alta rangeabilidade

Medição sem contato e 
não intrusiva
Imune à poeira e à 
abrasão
Medição de nível contínuo 
ou alarme de nível 
alto/baixo

Medição de vazão de ar e de gás combustível 
no alto-forno

Controle e medição de nível no ciclone de 
despoeiramento
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Imune às variações na tensão da 
esteira, vibrações e solavancos
Medição mássica sem contato e 
sem distúrbio no fluxo
Alta repetibilidade, sem 
necessidade de recalibrações 
frequentes
Livre de manutenção

Monitoramento contínuo de 
concentração para melhor controle 
do processo
Instalação em by-pass
Não requer recalibração
Alta precisão

Medição de vazão de escória granulada do 
alto-forno (GGBS)

Medição de concentração de sólidos para 
controle de agente floculante no tratamento 
de água do alto-forno

Aciaria

Proteção contra colisão
Altíssima velocidade de 
resposta
Tecnologia laser de alta 
penetração para 
ambientes com poeira, 
vapores e fumaça

Menor custo de instalação e 
livre de manutenção
Alta rangeabilidade e 
representatividade
Sensores resistentes à poeira
e à corrosão
Compatível com linhas de 
todos os diâmetros

Medição sem contato para 
aço até 1600°C
Tecnologia laser de alta 
penetração
Compatível com ambientes 
com poeira, vapores 
e fumaça

Tecnologia imune à 
impregnação de material no 
sensor
Elementos de medição robustos 
em diferentes formatos
Sensores imunes à vibração e 
sem partes móveis

Medição mássica de vazão em 
linhas de qualquer diâmetro
Não requer compensação de 
temperatura e pressão
Alta rangeabilidade
Sensores resistentes à poeira 
e à corrosão

Proteção de linhas de 
lubrificação
Ausência de partes móveis 
sujeitas a desgaste
Não requer recalibração
Diferentes modelos para 
diferentes necessidades

Controle de nível para silos e tremonhas de 
cinzas volantes do sistema de limpeza de 
gases ou precipitador eletrostático

Medição de vazão de gás oxigênio e outros 
gases no forno elétrico a arco

Detecção de fluxo de óleo lubrificante

Automação de ponte rolante com medidores 
de distância para proteção de maquinário e 
controle de posicionamento

Monitoramento de vazão de ar nos 
filtros de mangas

Medição de nível de aço líquido na panela

Ver no site5
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Lingotamento

Tecnologia imune à impregnação 
de material no sensor
Elementos de medição robustos 
em diferentes formatos
Não requer recalibração ou 
limpeza periódicas

Medição sem contato para aço 
até 1600°C
Tecnologia laser de alta 
penetração
Compatível com ambientes com 
poeira, vapores e fumaça

Padrão mundial em usinas de 
produção de tarugos
Possibilidade de retrofit de 
moldes para instalação
Confiabilidade líder de 
mercado

Medição de nível de aço 
nos moldes

Controle de nível para 
reservatório de graxa

Medição de nível de aço 
líquido no distribuidor

Proteção de linhas de refrigeração
Ausência de partes móveis sujeitas 
a desgaste
Não requer recalibração
Diferentes modelos para 
diferentes necessidades

Medição online de concentração 
de água em óleo
Permite a programação de 
manutenções preventivas no 
sistema de lubrificação
Elimina a custosa e morosa substituição 
de mancais e paradas não previstas

Detecção de contaminação nas linhas de óleo 
lubrificante dos mancais

Detecção do fluxo de água no sistema de 
refrigeração da máquina de lingotamento

Laminação

Medição sem contato para chapas em alta temperatura
Tecnologia laser de alta penetração
Compatível com ambientes com poeira, 
vapores e fumaça

Medição robusta com altíssima velocidade 
de resposta
Melhoria no tempo de abertura do forno, 
levando à redução de custos operacionais

Detecção das placas no forno de 
reaquecimento

Medição de posição, largura e espessura das 
placas durante a laminação

Ver no site
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Menor custo de instalação e 
livre de manutenção
Alta rangeabilidade e 
representatividade
Sensores resistentes à poeira 
e à corrosão

Medição em tempo real sem contato, 
livre de desgaste e manutenção
Melhoria na qualidade da superfície 
galvanizada, evitando deformidades 
e imperfeições

Monitoramento contínuo de 
densidade para melhor controle 
do processo
Medição sem contato e livre de 
desgaste
Não requer recalibração
Alta precisão e representatividade

Proteção de linhas de lubrificação
Ausência de partes móveis 
sujeitas a desgaste
Não requer recalibração
Diferentes modelos para 
diferentes necessidades

Tecnologia imune à impregnação 
de material no sensor
Elementos de medição robustos 
em diferentes formatos
Não requer recalibração ou 
limpeza periódicas

Medição online de concentração 
água em óleo
Permite a programação de 
manutenções preventivas no 
sistema de lubrificação
Elimina a custosa e morosa 
substituição de mancais e 
paradas não previstas

Banda morta reduzida para 
máxima medição em tanques de 
dimensões reduzidas
Medição contínua e alarmes em 
um único transmissor
Sensores para até 12 metros

Medição de nível nos 
reservatórios de óleo hidráulico

Monitoramento de vazão em chaminés do 
forno de reaquecimento

Medição de concentração da solução 
eletrolítica utilizada nos banhos
 de galvanização (zincagem)

Medição de densidade na tubulação de 
mistura de água com pó de grafite do 
sistema de lubrificação de mandris

Detecção de fluxo de óleo 
lubrificante

Controle de nível para 
reservatório de graxa

Detecção de contaminação nas linhas de óleo 
lubrificante para mancais

0.085

Medição de vazão de óleo lubrificante para o sistema de 
mancais das cadeiras de laminação e tesouras de corte

Tecnologia apropriada para fluidos viscosos
Disponível em diferentes diâmetros
Alta precisão
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Tecnologia laser de alta penetração 
para ambientes com poeira
Feixe estreito de medição para 
altíssima precisão
Proteção contra colisão
Altíssima velocidade de resposta

Medição do posicionamento do carro de 
transferência entre a mesa de resfriamento 
e o forno de têmpera

Automação de ponte rolante com medidores 
de distância para proteção de maquinário e 
controle de posicionamento

ETE Estação de Tratamento de Esgoto

Banda morta reduzida para 
máxima medição em tanques de 
dimensões reduzidas
Medição contínua e alarmes em 
um único transmissor
 Sensores para até 12 metros

Livre de manutenção
Fácil instalação
Cálculo automático da vazão para diferentes 
calhas e vertedouros
Medição de vazão em vertedouros 
triangulares, retangulares, entre outros

Medição de nível de água bruta

Medição de vazão em canal aberto, calhas Parshall e vertedouros

0072.3

Rádio modem de longo alcance e 
livre de licença
Elimina a necessidade de passagem 
de cabos de comunicação
Comunicação RS232/485 
transparente e plug-and-play

Comunicação sem fio para CLPs

Utilidades

Medição sem contato e livre 
de manutenção
Fácil instalação
Medição contínua e alarmes 
em um único transmissor

Sensor do tipo inserção de 
fácil instalação
Baixo custo de aquisição
Sem partes móveis
Possibilidade de instalação 
em carga (hot-tap)

Medição de nível em reservatório de água Medição de consumo setorizado de água

Ver no site
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Medição mássica de vazão em 
linhas de qualquer diâmetro
Não requer compensação de 
temperatura e pressão
Sensores sem partes móveis e 
livres de desgaste
Alta rangeabilidade

Menor custo de instalação e 
livre de manutenção
Alta rangeabilidade e 
representatividade
Sensores resistentes à poeira 
e à corrosão
Compatível com chaminés de 
todos os diâmetros

Ausência de partes móveis 
sujeitas a desgaste
Fácil instalação
Não requer recalibração
Diferentes modelos para 
diferentes necessidades

Proteção de bombas e 
sinalização de fluxo em linhas 
de abastecimento de água

Medição de vazão de ar 
comprimido

Monitoramento de vazão em 
chaminés

Vazão de líquidos  •  Nível  •  Conectividade  •  Vazão de gases  •  Medição analítica  •  Densidade  •  Umidade  

Vazão de sólidos  •  Detecção de gases  •  Distância  •  Variáveis ambientais  •  Velocidade rotacional

Contato
Sinta-se à vontade para nos ligar ou nos mandar uma mensagem. 
Será um prazer entender e discutir suas necessidades de medição e 

conectividade e propor uma de nossas alternativas. 
Atendemos todo território nacional.

vikacontrols.com.br

vendas@vikacontrols.com.br

11 3159.3674

Soluções em Instrumentação e Conectividade
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