
Soluções em Instrumentação e Conectividade



...e o que fazemos
Ofertamos aos nossos 
clientes soluções em 
medição e conectividade 
para uma ampla variedade 
de processos industriais

Quem somos...
Empresa brasileira com 
19 anos de experiência 
no mercado de conectividade 
e instrumentação industrial

O que fornecemos?
Sensores, medidores, transmissores,

analisadores, controladores e sistemas para:

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.

Vazão de líquidos  •  Nível  •  Conectividade 
Vazão de gases  •  Medição analítica

Densidade
Detecção de gases
Distância

Umidade
Variáveis ambientais

Velocidade rotacional

Quais serviços oferecemos?
Contamos com uma equipe altamente treinada 

e qualificada para prestação de serviços de:

Ÿ Suporte técnico em campo e em laboratório
Ÿ Medição e calibração de vazão em campo
Ÿ Manutenção preventiva e corretiva
Ÿ Treinamento especializado
Ÿ Instalação em campo, comissionamento 

e partida

Nossos clientesNossos diferenciais Nossos mercados
Açúcar e álcool
Agricultura de precisão
Alimentos e bebidas
Automotivo
Cimento e vidro
Energia
Engenharia
Ensino e pesquisa
Metalurgia

Mineração 
Naval

Óleo e gás
Papel e celulose 

Petroquímico
Químico

Saneamento
Siderurgia
Utilidades

Ampla linha de instrumentos de 
tecnologias e certificações variadas

Equipe de engenharia para 
especificar soluções criteriosas e 
responsáveis

Atendimento de qualidade e 
personalizado

Flexibilidade no desenvolvimento 
de soluções e parcerias

Ÿ Indústrias de processo de 
pequeno, médio e grande porte

Ÿ Fabricantes de equipamentos
e peças em geral

Ÿ Provedores de T.I. e telecom
Ÿ Integradores de sistemas
Ÿ Prestadores de serviço
Ÿ Empresas de engenharia
Ÿ Construtoras



Medição de Vazão de Líquidos Medição e Controle de Nível
Chaves e medidores fixos ou portáteis

Vazão de Gases Detecção de Gases
Medição e controle Qualidade d’água Tóxicos e inflámaveis

Medição Analítica

Condutividade
Oxigênio/ozônio dissolvido
pH/ORP
Cloro
Turbidez

Fixo ou portátil
Saída 2 ou 3 fios
Pontual ou sistemas multiponto
Protocolo digital Modbus ou HART

Velocidade Rotacional Variáveis Ambientais
Sensores de velocidade
Tacômetros 
Rodas dentadas

Velocidade e direção do vento
Ultrassônicos ou mecânicos
Pluviômetros

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 

Linha de Produtos

Chaves, medidores e transmissores

considerável redução nos custos de aquisição e 
operação. Temos como principal diferencial a mais 
completa e diversificada linha de instrumentação 
e produtos de conectivdade:

Água tratada e bruta
Tubulações de diversos diâmetros
Baixas e altas vazões
Baixas e altas pressões
Canais abertos (calhas Parshall)

Líquidos e sólidos
Nível contínuo ou pontual
Tanques e silos
Medição de interfaces
Produtos químicos e corrosivos

Telemetria / Sem fio
Curtas e longas distâncias Roteadores e modems Conectividade serial e USB

Comunicação Celular Produtos de Rede

Módulos XBee 
Rádios modem 900 MHz
Homologação Anatel

3G, 4G, NB-IoT, LTE, LTE-A, 
LTE-Cat 1, LTE-Cat M
Padrão industrial 

Hubs USB sobre IP
Servidores seriais
Console servers

www.vikacontrols.com.br

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

https://www.vikacontrols.com.br/produtos/?filter_variavel=vazao&filter_material=liquidos
https://www.vikacontrols.com.br/produtos?filter_variavel=nivel
https://www.vikacontrols.com.br/produtos/?filter_variavel=vazao&filter_material=gases
https://www.vikacontrols.com.br/produtos?filter_variavel=analitica
https://www.vikacontrols.com.br/produtos/sistemas-de-deteccao-de-gases/
https://www.vikacontrols.com.br/produtos/sistemas-de-deteccao-de-gases/
https://www.vikacontrols.com.br/produtos?filter_variavel=meteorologia
https://www.vikacontrols.com.br/digi-conectividade-sem-limites/#1524080118746-9753ebc2-8129
https://www.vikacontrols.com.br/digi-conectividade-sem-limites/#1565804842308-396cb978-d88c
https://www.vikacontrols.com.br/digi-conectividade-sem-limites/#1565804842323-2b2674f0-033c


ANALYTICAL TECHNOLOGY

NOVA

Vazão de líquidos  •  Nível  •  Conectividade  •  Vazão de gases  •  Medição analítica  •  Densidade 

Detecção de gases  •  Distância  •  Umidade  •  Variáveis ambientais  •  Velocidade rotacional

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

https://www.vikacontrols.com.br/
https://www.youtube.com/channel/UCO5yhRoq-pdShbqmIid3EVw
https://www.linkedin.com/company/2926117/

