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Boa parte dos gases industriais são altamente 
inflamáveis, explosivos e perigosos por natureza. 
Contar com soluções em conectividade e 
instrumentos de medição e controle confiáveis e 
de qualidade é essencial para a segurança das 
instalações, proteção do meio ambiente e 
também para a redução dos enormes custos 
relativos aos processos de conversão dos gases.

Dispomos de uma ampla linha de soluções 
voltadas para a medição, controle e 
monitoramento de diversas variáveis 
encontradas nas mais diferentes áreas de 
produção e distribuição de gases industriais. 
Nossos instrumentos e equipamentos trazem 
eficiência, confiabilidade e segurança a esses 
processos e nossos clientes ainda contam com a 
alta qualidade de atendimento e suporte de 
nossa equipe.

www.vikacontrols.com.br

Gás inerte que encontra aplicações em 
tratamentos térmicos para estabelecer 
atmosferas neutras, em altos-fornos e 
várias outras aplicações de forno 
devido às suas propriedades neutras.

Usado para obter melhor energia do 
combustível por melhorar sua eficiência 

térmica. Também é utilizado na fusão 
do aço, aplicações médicas, tratamento 

de água, etc.

Vem ganhando espaço para alimentar 
células de combustível que convertem 
hidrogênio em eletricidade de maneira 
eficiente.

Amplamente utilizado na indústria 
de alimentos para refrigerantes, 

cerveja, carbonatados, etc. 
Também é utilizado como 

inseticida / desoxidante para a 
preservação de alimentos.

Entre os gases industriais mais populares, estão:

Nitrogênio

Oxigênio

Hidrogênio

Dióxido de Carnono
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O2
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O tamanho do mercado global de gases 
industriais foi avaliado em US$ 87,3 bilhões em 
2019 e deve crescer a uma taxa anual de 5,5% de 
2020 a 2027. O aumento da urbanização e 
industrialização juntamente com o aumento da 
aplicação de gases industriais em vários setores, 
como saúde, eletrônica, metais e mineração, e 
alimentos e bebidas influenciará ainda mais o 
mercado de gases industriais nos próximos 
anos.

A indústria de alimentos e bebidas, 
particularmente, está utilizando cada vez mais 
gases industriais de qualidade alimentar para 
manter os produtos alimentícios seguros e 
frescos. Os gases abaixo são usados para resfriar, 
congelar e embalar uma variedade de produtos 
alimentícios, como laticínios e produtos 
congelados, bebidas, frutas e vegetais, carne, 
peixe, frutos do mar, alimentos de conveniência, 
padaria e confeitaria.
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Controle de nível para gases liquefeitos Monitoramento e alarmes de
sobrevelocidade para turbinas

Chaves de nível para baixas temperaturas e criogenia
Uso em tanques e Unidades de Separação de Ar (ASU)
Sensores eletrônicos e mecânicos
Opções para atmosferas explosivas
Certificações SIL 1 e 2

Sensores de velocidade rotacional com diferentes 
certificações e tecnologias
Tacômetros com funções avançadas de controle
Cintas e rodas dentadas para fácil instalação em 
grandes eixos

Medição eletrônica
de vazão de gases

Rotâmetros Medição e controle de nível 
em tanques e reservatórios

Medição de vazão mássica 
normalizada
Alta sensibilidade mesmo em 
baixas vazões
Opções para linhas de qualquer 
diâmetro
Diversas opções de materiais 
de construção

Oxigênio
Argônio
Ar sintético
Dióxido de carbono

Oxigênio
Argônio
Ar sintético
Dióxido de carbono

Tanque, caixas e reservatórios 
de água
Poços artesianos
Tanques de diesel
Torres de resfriamento

Nitrogênio
Óxido nitroso
Gás natural

Nitrogênio
Óxido nitroso

Compatíveis com gases como:

Compatíveis com gases como:

Escalas de alta resolução para 
ajustes precisos
Opções de válvulas de controle e 
manifolds
Disponíveis em diferentes 
materiais e conexões

Monitoramento online de 
tanques e reservatórios
Controle de bombas de 
abastecimento
Alarmes de nível alto, baixo ou 
transbordo

Aplicações:

Ver no site
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Visores de fluxo de líquidos e gases 
para máquinas e skids

Medição de vazão de soluções 
corrosivas

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

Chaves de fluxo (fluxostatos) para controle e proteção 
de bombas em linhas de abastecimento
Monitoramento de sistemas de ventilação
Livre de desgaste
Não requer recalibração

Controladores e indicadoresCalhas Parshall e vertedouros

Indicadores e totalizadores
Computadores de vazão
Controladores de batelada e PID
Monitores
Opções “Ex ia” e “Ex d”

Cálculo automático da vazão para diferentes calhas e 
vertedouros
Medição sem contato e livre de manutenção
Medição contínua e alarmes em um único transmissor

Medição ultrassônica portátil 
de vazão de água

Medição de vazão e 
quantificação de consumo

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

Medição de vazão de líquidos como: água bruta, 
potável, tratada ou de processo
Medição na saída de poços, ramais e retornos
Indicação e totalização local ou remota

Medição e Controle de Vazão
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Comunicação sem fio e conectividade 
para Indústria 4.0

Comunicação celular 4G industrial 
para longa distância

Comunicação sem fio entre 
medidores e controladores

Servidores seriais Conectividade USB sobre IP Console Servers

Servidores seriais externos que 
fornecem conectividade IP para 
qualquer dispositivo serial para 

aplicações de missão crítica.

Conectividade USB multiporta 
segura, flexível e escalável para 

dispositivos USB como hardkeys e 
dongles de licença de so�ware 

conectados a partir de hosts 
remotos ou virtualizados.

Gerenciamento remoto e acesso 
seguro de console para ativos de 

infraestrutura de redes como 
servidores, firewalls e roteadores.



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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Variáveis ambientais

Detecção de vazamento de
gases tóxicos ou explosivos

Parâmetros de qualidade da 
água em sistemas de 

tratamento e desinfecção

Monitoramento de variáveis
climáticas/ambientais

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: %LEL, Cloro, 
Amônia, Flúor e Peróxido de 
hidrogênio

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

Anemômetros mecânicos e 
ultrassônicos
Velocidade do vento
Direção do vento
Estações meteorológicas
Pluviômetros
Data loggers
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Soluções em Instrumentação e Conectividade
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