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Em nosso portfólio, dispomos de diferentes soluções em medição, controle e 
conectividade para as diversas etapas e processos que envolvem a geração e a 
distribuição de energia elétrica. A  fornece soluções para que nossos Vika Controls
clientes em diversos setores da geração e distribuição de energia aperfeiçoem o 
controle de matéria-prima, otimizem processos na cadeia de produção, diminuam 
custos e minimizem desperdícios.

Geração - Soluções em instrumentação para usinas, PCHs e termoelétricas

Medição de nível de água em poços de drenagem, barragens e elevatórias

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

Informações de medição e controle de nível 
em tempo real para o SDSC e COGS da usina.

Sensores de velocidade, tacômetros e
cintas para monitoramento e 

comandos de trip.

Anemômetros mecânicos ou ultrassônicos
para medição de velocidade e direção

do vento e pluviômetros.

Medição e controle de velocidade 
rotacional em turbinas hidráulicas e a gás

Instrumentos para estações
meteorológicas
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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
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DISTRIBUIÇÃO - Soluções em instrumentação para distribuidores e concessionárias de energia

Telemetria de 
religadores

Conectividade IP para
dispositivos seriais

Medição de nível de óleo
em transformadores

Acionamento e leitura 
remota de religadores via 

comunicação sem fio 
(rádio ou celular)

Soluções para 
infraestrutura de redes

Monitoramento remoto 
em galerias
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