Conhecendo a
Quem somos...

...e o que fazemos

Empresa brasileira com
18 anos de experiência no
mercado de instrumentação
industrial

Ofertamos aos nossos
clientes soluções em
medição e controle para
uma ampla variedade de
processos industriais

Nossos diferenciais
Ampla linha de instrumentos de tecnologias e certiﬁcações variadas para atender os diversos
requisitos de medição e controle
Equipe de engenheiros de aplicação para especiﬁcação criteriosa e responsável de soluções
Equipe de suporte técnico eﬁcaz e prestativa
15 anos de experiência e de contato com o campo
Atendimento de qualidade e personalizado
Flexibilidade no desenvolvimento de soluções e parcerias

O que fornecemos?

Quais serviços oferecemos?

Sensores, medidores, transmissores,
analisadores, controladores e sistemas para:

A Vika Controls conta com equipe altamente
treinada e qualiﬁcada para prestação de serviços:
Ÿ Suporte técnico em campo e em laboratório
Ÿ Medição e calibração de vazão em campo

Analítica
Concentração / brix
Densidade
Detecção de gases
Distância
Nível

Pressão
Telemetria
Umidade
Variáveis ambientais
Vazão
Velocidade rotacional

Ÿ Manutenção preventiva e corretiva
Ÿ Treinamento especializado
Ÿ Instalação em campo, comissionamento

e partida

Atuação
Um dos grandes diferenciais da Vika Controls é o seu know-how em diferentes mercados, o que nos permite
uma troca de experiências muita rica com nossos clientes para atender diferentes necessidades.

Quais mercados atendemos?

E quem são nossos clientes?

Alimentos e bebidas
Mineração
Automotivo
Naval
Cimento e vidro
Óleo e gás
Energia
Papel e celulose
Engenharia
Químico e petroquímico
Ensino e pesquisa
Saneamento
Siderurgia e metalurgia
Açúcar e álcool

Ÿ

Parceiros

ANALYTICAL

TECHNOLOGY

Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Indústrias de processo de pequeno, médio e
grande porte
Fabricantes de equipamentos e peças
Integradores de sistemas
Prestadores de serviço
Empresas de engenharia
Construtoras

Fabricantes internacionais renomados e especialistas
com os quais mantemos contratos de representação e
suporte técnico para todo o Brasil.

Linha de Produtos
Temos como principal diferencial a mais completa e diversiﬁcada linha de produtos.
A utilização da tecnologia correta de medição ou controle possibilita uma série de vantagens
para seu processo como melhoria do produto ﬁnal, redução de manutenção, sem contar uma
considerável redução nos custos de aquisição e operação.

Medição de Vazão de Líquidos

Medição e Controle de Nível

Chaves e medidores ﬁxos ou portáteis

Chaves, medidores e transmissores

Água tratada e bruta

Líquidos e sólidos

Tubulações de diversos diâmetros

Nível contínuo ou pontual

Baixas e altas vazões

Tanques e silos (volume)

Baixas e altas pressões

Produtos químicos e corrosivos

Canais abertos (calhas Parshall)

Medição de interfaces

Vazão de Gases

Telemetria (wireless)

Analítica

Medição e controle

Curtas e longas distâncias

Medidores de qualidade d’água

Medidores e chaves de ﬂuxo
Mássicos térmicos
Volumétricos (Vortex)
Área variável (rotâmetros)

Módulos XBee
Rádios modem XTend
Homologados pela Anatel
Conversores de sinais

Concentração, Brix e Umidade
Medição por microondas
Altamente precisa e representativa
Sensores para esteiras, chutes, vasos e dutos

Medidores de Velocidade
Tacômetros
Sensores de velocidade
Sistemas multitarefas

Condutividade
Oxigênio/ozônio dissolvido
pH/ORP
Cloro
Turbidez

Densidade e Nível
Medição por radiação gama
Aplicações críticas
Sem contato com o material

Anêmometros
Velocidade e direção do vento
Mecânicos
Ultrassônicos

Contato
Sinta-se à vontade para nos ligar ou nos mandar uma mensagem.
Será um prazer entender e discutir suas necessidades de medição e propor uma
de nossas alternativas. Atendemos todo território nacional.

www.vikacontrols.com.br
vendas@vikacontrols.com.br
11 3159.3674

