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A metalurgia é o ramo da indústria que inclui os processos de obtenção 
de metais a partir de minérios e de outras matérias-primas e recursos. 
Desenvolver novos materiais, novos processos de fabricação e testar 
novas teorias e modelos para compreendê-los são esforços constantes 
desta indústria.

No Brasil, a metalurgia de metais não-ferrosos é 
principalmente representada pela cadeia de 
produção do alumínio. Em termos de números, 
somos o terceiro maior produtor de alumina do 
mundo, atrás da China e Austrália; quarto maior 
produtor de bauxita; e décimo quinto em 
produção de alumínio primário. Ainda em nosso 
território, contamos com indústrias metalúrgicas 
ligadas à produção de outros metais não-ferrosos 
de extrema importância para o desenvolvimento 
da sociedade, como o níquel, zinco, chumbo, 
entre outros.

Além da alta confiabilidade para a garantia de 
processos cada vez mais seguros e da precisão 
para garantia da qualidade do produto produzido, 

a instrumentação na indústria metalúrgica deve ser 
capaz de resistir a ambientes operacionais 
agressivos, incluindo contato com poeira e 
materiais abrasivos ou corrosivos.

www.vikacontrols.com.br

Dispomos de uma ampla linha de soluções voltadas para a medição, controle e monitoramento de 
diversas variáveis encontradas nas mais diferentes áreas da indústria metalúrgica. Nossos instrumentos e 

equipamentos trazem eficiência, confiabilidade, consistência e segurança a esses processos e nossos 
clientes ainda contam com a alta qualidade de atendimento e suporte de nossa equipe.

Medidores de vazão para gases e líquidos

Medidores e controladores de vazão para gases

Características Aplicações
Gases industriais em baixas ou alta vazões
Medição mássica de vazão em linhas de 
qualquer diâmetro
Instalação em linha ou por inserção
Tecnologia de medição termal
Não requer compensação de temperatura 
e pressão
Alta rangeabilidade
Sensores resistentes à poeira e à corrosão 
para grandes dutos

Controle de injeção de argônio em 
fornos panelas
Controle de vazão de argônio para 
remoção de impurezas do alumínio
Medição de vazão e consumo de 
oxigênio, nitrogênio, dióxido de carbono 
(CO2), argônio, gás natural e metano
Controle de gás cloro em processos de 
reciclagem de alumínio
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Rotâmetros de precisão

Detecção de fluxo Medição de vazão e 
de consumo de água

Medição portátil 
de vazão de água

Características

Características

Aplicações

Aplicações

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

Chaves de fluxo (fluxostatos) 
para controle e proteção de 
bombas em linhas de 
refrigeração e de abastecimento 
de água ou óleo lubrificante
Livre de desgaste
Fácil instalação e não requer 
recalibração
Ausência de partes móveis 
sujeitas a desgaste
Diferentes modelos para 
diferentes necessidades

Água bruta, potável, tratada, 
recuperada e de processo
Medição na captação, ramais e 
retornos
Indicação e totalização local ou 
remota
Sensores do tipo inserção de fácil 
instalação
Possibilidade de instalação em 
carga (hot-tap)
Versões para todos os diâmetros 
de tubulação

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

Misturadores de gases
Indicação visual de vazão
Sistemas de monitoramento 
de emissões
Compatíveis com gases como: 
oxigênio, argônio, ar, dióxido 
de carbono, nitrogênio

Medição de vazão em calha Parshall
Medição de vazão em vertedouros triangulares, retangulares, entre outros
Medição de vazão na saída de estações de tratamento de esgoto

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

Calhas Parshall e vertedouros
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Monitoramento e medição 
de vazão em chaminés

Visores e monitores de 
fluxo para líquidos e gases

Medição de vazão de óleo
lubrificante em mancais

Monitoramento de emissões
Compatível com chaminés de 
todos os diâmetros
Alta rangeabilidade e 
representatividade
Sensores resistentes à poeira e à 
corrosão
Menor custo de instalação e livre 
de manutenção

Inspeção visual
Indicação local de presença de 
fluxo
Indicação de entrada de ar em 
linhas
Opções com indicação analógica 
e alarmes
Diferentes materiais e conexões
Resistência à alta temperatura e 
pressão

Tecnologia apropriada para 
óleos viscosos
Alta precisão de medição
Disponível em diferentes 
diâmetros
Baixas ou altas vazões
Dosagens de precisão

Medição e controle de nível para líquidos e sólidos

Controle de nível de minério em silos, moegas, chutes e transportadores

Ver no site

Alarmes de nível alto ou baixo e prevenção de 
transbordo
Detecção de entupimento de chute de descarga
Tecnologia patenteada de construção do sensor 
imune à impregnação de material
Elementos de medição robustos em diferentes 
formatos e com diferentes conexões
Sensores imunes à vibração e sem partes móveis
Compatível com líquidos, lamas, pastas e minerais

Monitoramento online de nível de tanques, 
reservatórios e poços
Controle de bombas de abastecimento
Alarmes de nível alto, baixo ou transbordo
Torres de resfriamento
Caixas de lama
Reservatórios de óleo ou graxa

www.vikacontrols.com.br

Medição e controle de nível em tanques e reservatórios
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Medição e controle de variáveis analíticas Ver no site
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Medição de nível em silos e britadores

Tecnologia robusta e sem partes móveis própria para 
sólidos
Indicado para silos ou tanques de médio e grande porte
Com ou sem formação de poeira
Ampla faixa de medição contínua ao longo de todo o silo
Medição sem contato
Livre de desgaste

Medição de umidade
Tecnologia sem contato e livre de desgaste
Medições precisas e consistentes
Resultados em tempo real 24 horas por dia
Instalação em sistemas de transporte, 
correias, chutes, moegas e tremonhas

Para produtos como:
Bauxita, hidróxido de alumínio (entrada do 
calcinador ou forno), óxido de alumínio (saída 
do calcinador ou forno), óxido de zinco, 
concentrado de cobre, concentrado de níquel
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Detecção de contaminação nas linhas 
de óleo lubrificante dos mancais

Parâmetros de qualidade da água para 
estações de tratamento e água de reúso

Medição online de concentração de água em óleo
Permite a programação de manutenções preventivas 
no sistema de lubrificação
Elimina a custosa e morosa substituição de mancais e 
paradas não previstas

Medição contínua e em tempo real
Sem uso de reagentes químicos
Fácil manutenção e calibração
Medição de pH/ORP, condutividade, turbidez, cloro e 
oxigênio dissolvido

www.vikacontrols.com.br

Comunicação sem fio e conectividade 
para Indústria 4.0 Ver no site

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.
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Outras soluções Ver no site
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Monitoramento e alarmes de 
sobrevelocidade para turbinas e eixos

Monitoramento e alarmes de 
sobrevelocidade para turbinas e eixos

Variáveis de processo como nível, pressão, 
temperatura, vazão, etc
Controladores de batelada, PID e monitores
Entradas analógicas universais
Versões Modbus RTU
Opções com dígitos de alta visibilidade

Sensores de velocidade e direção do vento
Estações meteorológicas, pluviômetros, birutas
Versões com transmissão sem fio de longo alcance

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

Tecnologia laser de alta penetração para ambientes 
com poeira
Imunidade à presença de chuva
Feixe estreito de medição para altíssima precisão

Controladores, transmissores, 
totalizadores e indicadores de processo

Monitoramento de variáveis 
climáticas/ambientais

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

Soluções em Instrumentação e Conectividade
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