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Nossos instrumentos e equipamentos 
garantem o controle automatizado de processos, 
a segurança pessoal, a quantificação de 
consumo e a transmissão remota de dados e 
comandos.

Tudo isso com a garantia de suporte técnico 
local e tecnologia de ponta. Desde a pesquisa e 
desenvolvimento até a produção em escala, 
temos as soluções em instrumentação e 
conectividade que você precisa.

Controle de qualidade e segurança são palavras-chave para as operações 
diárias de nossos clientes na indústria farmacêutica e de biotecnologia.

Conheça a seguir algumas das soluções que temos aplicado em 
variadas etapas e processos da produção farmacêutica

Ver no site Ver no site

Medição e controle de vazão de gases

Medição de nível de líquidos em tanques e reservatórios

Detecção de vazamento ou 
de presença de gases tóxicos

Para ambientes, antecâmaras e salas de 
descontaminação
Sistemas portáteis ou de instalação fixa
Alarmes sonoros e visuais para proteção pessoal
Opções de sensores com auto-teste periódico

Medidores e controladores eletrônicos 
de vazão mássica
Opções para baixas e altas vazões
Rotâmetros de precisão

Líquidos à base de água, produtos 
químicos, ácidos, bases
Detecção de espuma em bioreatores
Controle de nível em tanques de mistura
Sensores compatíveis com criogenia e 
autoclaves
Opções de medição sem contato e com 
conexões sanitárias

Ar sintético
Nitrogênio
Oxigênio
Hidrogênio

Formaldeído (formol)
Cloro
Ozônio

AmôniaDióxido de carbono
Cloro
Ozônio
Gás natural

Compatíveis com mais de 90 gases, incluindo Compatíveis com mais de 90 gases, incluindo
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Parâmetros de qualidade 
da água em sistemas de 

tratamento e desinfecção

Visores de fluxo de líquidos e 
gases para máquinas e skids

Indicadores, totalizadores e 
controladores de processos

Medição contínua e em tempo 
real
Sem uso de reagentes químicos
Fácil manutenção e calibração
Medição de pH/ORP, 
condutividade, cloro livre, 
ozônio dissolvido, oxigênio 
dissolvido, turbidez, ácido 
peracético (PAA), flúor, entre 
outros

Inspeção visual
Indicação local de presença de 
fluxo
Detecção de mudanças de cor e 
outras características em líquidos
Indicação de entrada de ar em 
linhas

Indicadores
Totalizadores
Computadores de vazão
Controladores de batelada
Controladores PID
Monitores
Displays

Ver no site Ver no site Ver no site

Comunicação sem fio e conectividade para Indústria 4.0

Ver no site 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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Medição portátil de vazão de 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

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

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

Gases como nitrogênio, 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

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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