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Conheça a seguir algumas das soluções que temos aplicado em 
variadas etapas e processos da produção de alimentos e bebidas:

Medição de vazão e controle de batelada de 
grãos, farelos e pós em transportadores 
pneumáticos ou em queda livre

Controle de nível de grãos, pós, farinhas e 
farelos em silos, moegas, tremonhas, chutes 
e transportadores pneumáticos

Imune às variações de velocidade e/ou pressão de 
transporte
Sem partes móveis
Livre de manutenção

Tecnologia imune à poeira, vibração e impregnação
Alarmes de nível alto ou baixo
Prevenção de transbordo
Detecção de entupimento Ver no site Ver no site

Ver no site

Do transporte e armazenamento de grãos e outras matérias-primas à conectividade celular 4G para a 
Indústria 4.0, a Vika Controls dispõe de um amplo portfólio de soluções em medição, controle e 
conectividade para a indústria alimentícia.

Monitoração de vazão de pós, 
grãos e farelos em aplicações de 
transporte e manuseio

Uso em filtros, alimentadores, chutes e 
transportadores pneumáticos
Medição não intrusiva
Detecta apenas material em movimento
Livre de desgaste e manutenção
Alarmes de entupimento, transbordo ou 
rompimento de filtros
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Controle de nível de interface água/hexano 
durante a recuperação de solvente em sistemas 
de lavagem de grãos e extração de óleos

Comunicação sem fio e conectividade para Indústria 4.0

Instalação no vaso decantador ou nas 
linhas de saída de água e de hexano
Medição contínua da posição da 
interface ou alarme de transbordo Ver no site

Ver no site Ver no site Ver no site Ver no site

Água

Hexano

Chave 
de nível

Transmissor
de nível
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Medição de nível de grãos, pós, 
farinhas e farelos em silos

Monitoramento de variáveis 
climáticas

Medição e controle de nível 
de líquidos em tanques e 
reservatórios

Líquidos à base de água, 
gorduras, licores, óleos, soluções, 
pastas, massas, etc.
Opções de medição sem contato 
e com conexões sanitárias

Anemômetros
Velocidade e direção do vento
Estações meteorológicas
Pluviômetros

Controle de inventário e consumo
Medição contínua ao longo de 
todo o silo
Medição sem contato
Livre de desgaste

Ver no site Ver no site Ver no site

Comunicação sem fio entre 
medidores e controladores 

dentro da planta

Comunicação celular 4G 
industrial para longa 

distância

Acesso remoto IP a hardkeys 
e dongles de licença de 

so�ware

Conectividade IP para 
equipamentos legados de 

comunicação serial
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Detecção de vazamento ou presença de gasesMedição e controle de vazão de gases

Ver no site Ver no site

Medição e controle de ácido peracético (PAA) 
em processos de sanitização e desinfecção 
de alimentos e superfícies e estruturas

Ver no site Ver no site Ver no site

Alta sensibilidade e imunidade à presença de 
peróxido de hidrogênio
Sistema de medição online e 
sem uso de reagentes
Fácil manutenção e calibração Ver no site

Medição de cloro livre e pH 
em água potável

Medição de vazão de líquidos, 
polpas e pastas em aplicações 
sanitárias

Medição portátil de vazão 
de água

Medição sem contato e sem 
intervenções na linha
Calibração de medidores
Análise de bombas e sistemas 
de abastecimento
Levantamento de consumo 
setorizado

Diâmetros de 1” a 4” (25 a 100 mm)

Conexões sanitárias
Alta precisão
Baixa ou nenhuma manutenção

Medidores e controladores eletrônicos de vazão 
mássica
Opções para baixas e altas vazões
Rotâmetros de precisão
Mais de 90 gases, incluindo:

Sistemas portáteis ou de instalação fixa
Alarmes sonoros e visuais para proteção pessoal
Opções de sensores com auto-teste periódico
Mais de 30 opções de gases, incluindo:

Ar sintético
Nitrogênio
Dióxido de carbono
Oxigênio

Hexano
Peróxido de hidrogênio
Cloro
Ozônio
Amônia

Argônio
Hexano
Ozônio
Gás natural

Sistema de medição online e 
sem uso de reagentes
Recursos para controle local de 
bomba dosadora
Fácil manutenção e calibração

http://www.vikacontrols.com.br
http://www.vikacontrols.com.br
http://www.vikacontrols.com.br
https://vikacontrols.com.br/produtos/?filter_variavel=vazao&filters=segmento%5B166%5D|material%5B227%5D|fornecedor%5B443%5D
https://vikacontrols.com.br/solucoes-em-sistemas-de-deteccao-de-gases/
https://vikacontrols.com.br/produtos/?filter_variavel=vazao&filters=segmento%5B166%5D|material%5B227%5D|fornecedor%5B443%5D
https://vikacontrols.com.br/solucoes-em-sistemas-de-deteccao-de-gases/
https://vikacontrols.com.br/produtos/?filter_variavel=vazao&filters=segmento%5B166%5D|material%5B227%5D|fornecedor%5B443%5D
https://vikacontrols.com.br/produtos/?filter_variavel=vazao&filters=segmento%5B166%5D|material%5B227%5D|fornecedor%5B443%5D
https://vikacontrols.com.br/solucoes-em-sistemas-de-deteccao-de-gases/
https://vikacontrols.com.br/solucoes-em-sistemas-de-deteccao-de-gases/
https://vikacontrols.com.br/produto/medidor-de-vazao-eletromagnetico-pd340/
https://vikacontrols.com.br/produto/medidor-de-vazao-ultrassonico-portatil-ttfm100b/
https://vikacontrols.com.br/produto/monitor-de-cloro-residual/
https://vikacontrols.com.br/produto/medidor-de-vazao-eletromagnetico-pd340/
https://vikacontrols.com.br/produto/medidor-de-vazao-ultrassonico-portatil-ttfm100b/
https://vikacontrols.com.br/produto/monitor-de-cloro-residual/
https://vikacontrols.com.br/produto/medidor-de-vazao-eletromagnetico-pd340/
https://vikacontrols.com.br/produto/medidor-de-vazao-eletromagnetico-pd340/
https://vikacontrols.com.br/produto/medidor-de-vazao-ultrassonico-portatil-ttfm100b/
https://vikacontrols.com.br/produto/medidor-de-vazao-ultrassonico-portatil-ttfm100b/
https://vikacontrols.com.br/produto/monitor-de-cloro-residual/
https://vikacontrols.com.br/produto/monitor-de-cloro-residual/
https://vikacontrols.com.br/produto/monitor-e-transmissor-de-acido-peracetico/
https://vikacontrols.com.br/produto/monitor-e-transmissor-de-acido-peracetico/
https://vikacontrols.com.br/produto/monitor-e-transmissor-de-acido-peracetico/
https://vikacontrols.com.br/produto/monitor-e-transmissor-de-acido-peracetico/


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

Qualidade da águaMedição e controle de nível

Medição de vazão e quantificação de consumo

Utilidades e estação de tratamento de esgoto

Ver no site Ver no site

Ver no site

pH / ORP
Condutividade
Cloro livre
Ozônio dissolvido
Oxigênio dissolvido
Turbidez
Amônia
Flúor

Reservatórios de água
Torres de resfriamento
Poços tubulares ou 
artesianos
Tanques de insumos 
químicos, como ácidos 
e soda
Tanques de diesel

Água bruta, potável, tratada ou de processo na saída 
de poços, ramais e retornos
Calhas Parshall e vertedouros de diversos formatos
Linhas de óleo mineral ou vegetal

Gases como nitrogênio, argônio, oxigênio, cloro, 
dióxido de carbono, gás natural, entre muitos outros
Ar comprimido na saída de compressores e ramais
Vapor saturado em linhas e ramais

Água

Gases
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