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Soluções em Medição e Conectividade para
Instituições de Ensino e Pesquisa

Atuamos junto às universidades, instituições de ensino, centros de pesquisa, agências de 
fomento da pesquisa científica e tecnológica, fundações, laboratórios, estudantes, pesquisadores 
e professores para fornecimento de instrumentos e equipamentos por meio de diferentes 
modalidades comercias.

As soluções em medição e conectividade da Vika Controls têm também grande 
aplicabilidade em projetos de pesquisa e de ensino em diversas áreas do conhecimento.

Conheça a seguir algumas das soluções que temos aplicado 
em variadas etapas e processos de pesquisa 

Controladores e medidores
mássicos de vazão de gases

Medidores mássicos
de alta vazão para gases

Sistemas de detecção
de vazamento de gases

Detecção de vazamento de 
gases em peças, bancadas de 
calibração e testes, 
laboratórios, hospitais.

Gases industriais em geral, 
digestores, aterros sanitários, 
chaminés, flares, caldeiras, 
linhas de ar comprimido.

Ozônio
Cloro
Flúor
Iodo
Amônia

Acetileno
Metano
Álcool
Sulfeto de 
hidrogênio

Faixa de medição: 0-10 ml/min 
a 0-1000 l/min
Precisão: ± 1% F.E

Aplicações
Aplicações

Instalação em linha ou inserção
Tecnologia de medição termal

Instrumentos de detecção fixos ou 
portáteis para mais de 30 gases 
tóxicos e/ou inflamáveis, como:
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Medidores para baixas vazões de líquidos

Rotâmetros de precisão para líquidos e gases

Aplicações:
Líquidos limpos em geral como 
água, combustíveis e solventes 
químicos.

Aplicações:
Fluidos viscosos em geral como 
diesel, óleos minerais e vegetais, 
resinas, graxas, entre outros.

Aplicações:
Gases e líquidos limpos como ar, oxigênio, gás 
carbônico, nitrogênio, argônio, água, ácidos, 
bases, entre outros.

Variáveis:
pH/ORP, turbidez, condutividade, oxigênio dissolvido, 
ozônio dissolvido, cloro residual, dióxido de cloro, 
amônia, flúor, sulfeto, sulfito, nitrato, 
ácido perácetico, entre outras.

Ver no site Ver no site

Ver no site Ver no site

www.vikacontrols.com.br

Medidores de vazão para líquidos viscosos

Analisadores e medidores de 
qualidade da água

https://vikacontrols.com.br/produto/rotametros/
https://vikacontrols.com.br/produtos/?filter_variavel=analitica&filters=material%5B225%5D|fornecedor%5B444%5D
https://vikacontrols.com.br/produto/medidor-de-vazao-tipo-rotor-serie-s-seametrics/
https://vikacontrols.com.br/produtos/?filter_variavel=vazao&filters=tecnologia%5B246%5D
https://vikacontrols.com.br/produto/rotametros/
https://vikacontrols.com.br/produtos/?filter_variavel=analitica&filters=material%5B225%5D|fornecedor%5B444%5D
https://vikacontrols.com.br/produto/medidor-de-vazao-tipo-rotor-serie-s-seametrics/
https://vikacontrols.com.br/produtos/?filter_variavel=vazao&filters=tecnologia%5B246%5D
https://vikacontrols.com.br/produto/rotametros/
https://vikacontrols.com.br/produto/rotametros/
https://vikacontrols.com.br/produtos/?filter_variavel=analitica&filters=material%5B225%5D|fornecedor%5B444%5D
https://vikacontrols.com.br/produtos/?filter_variavel=analitica&filters=material%5B225%5D|fornecedor%5B444%5D
https://vikacontrols.com.br/produto/medidor-de-vazao-tipo-rotor-serie-s-seametrics/
https://vikacontrols.com.br/produto/medidor-de-vazao-tipo-rotor-serie-s-seametrics/
https://vikacontrols.com.br/produtos/?filter_variavel=vazao&filters=tecnologia%5B246%5D
https://vikacontrols.com.br/produtos/?filter_variavel=vazao&filters=tecnologia%5B246%5D
http://www.vikacontrols.com.br
http://www.vikacontrols.com.br
http://www.vikacontrols.com.br


Soluções em Medição e Conectividade para Instituições de Ensino e Pesquisa

www.vikacontrols.com.br

Medidores e controladores 
de nível

Análise de água em óleo Medição de interface 
entre líquidos

Transmissores e chaves de nível para 
medição de água, produtos 

químicos e sólidos à granel para 
instalação em tanques e silos.

Medição contínua do percentual de 
água em óleo com sensores para 
instalação em linha ou dip test.

Medição de interface entre líquidos 
em sistemas de separação.

Ver no site Ver no site Ver no site

Comunicação sem fio e conectividade para Indústria 4.0

Telemetria
Comunicação sem fio

Roteadores 4G
industriais

System-on-Modules e 
Computadores de Placa Única

Conectividade Serial e
USB sobre IP

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

Módulos RF embarcados 
pré-certificados e modems 

RF fáceis de usar para adição 
de comunicação sem fio a 
equipamentos existentes.

Linha de roteadores 
celulares 4G (LTE e LTE-A) 

focada na conectividade de 
alto desempenho e alta 

confiabilidade.

SoMs e SBCs para o 
desenvolvimento de 

equipamentos inteligentes, 
seguros, robustos e com 

conectividade IoT.

Soluções para integração 
transparente de equipamentos 
de comunicação serial RS232 / 

422 / 485 ou USB a redes IP.
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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

ensino-pesquisa ver.2-Jun-21

Anemômetros mecânicos e ultrassônicos
Velocidade do vento e direção do vento
Estações meteorológicas
Pluviômetros
Data loggers

Usando uma combinação de sensores meteorológicos, 
condicionamento de sinais e tecnologias de aquisição e 
armazenamento de dados, podemos construir uma estação 
meteorológica personalizada para atender a requisitos 
específicos.

Monitoramento de variáveis
climáticas/ambientais
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Soluções em Instrumentação e Conectividade
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