
CATÁLOGO DE PRODUTOS



2

Serviços na Medida Exata 

Temos uma equipe técnica altamente capacitada 

para esclarecer dúvidas técnicas de aplicações, 

funcionamento, instalação de toda nossa linha de 

instrumentos e os seguintes serviços:

• Aplicação;

• Comissionamento;

• Start Up;

• Treinamentos;

• Balanceamento Hídrico;

• Contratos de Manutenção Preventiva;

e

Soluções completas de serviços em medição de vazão 

para tubulações e canais abertos, utilizando medidores 

portáteis não intrusivos tipo ultrassônicos, de 

extrema facilidade de instalação, medição e precisão 

para levantamento de consumo, redimensionamento 

de estações ETA/ETE e comparação de valores com 

outros medidores de vazão.
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As chaves e transmissores tipo bóia magnética 
são projetadas para aplicações que envolvem 
a medição e controle de nível de líquidos em 
tanques ou reservatórios contendo substâncias 
como água, produtos químicos agressivos ou não, 
alimentícios, combustíveis, entre outros. 

Características Gerais:
• Simples de instalar e calibrar
• Diversas conexões ao processo
• Não são afetadas por espuma, gases/vapores 

sobre o líquido ou variações de temperatura, 
pressão ou viscosidade

• Fabricados em diferentes materiais: AISI 304, 
316 ou PP

• Versões para áreas classifi cadas
• Temperatura: até 80ºC
• Pressão: até 5 Kgf/cm²
• Densidade mínima do líquido: 0,65 Kg/dm³

Chave de Nível
• Múltipla medição: até 5 pontos de alarmes
• Operação com ou sem alimentação

Transmissor de Nível
• Operação a 2 fi os (saída 4-20mA)

Mini Chave de Nível
• Ideal para tanques e reservatórios 

de pequenas dimensões

Bóia Magnética
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Transmissor Magnetorestritivo

O transmissor de nível magnetorestritivo para 
líquidos foi desenvolvido para aplicações que 
necessitam de elevada precisão em tanques 
pequenos e médios, e é ideal para meios de baixa 
ou média viscosidade e livre de contaminação 
mecânica (incrustação) como: solventes, derivados 
de petróleo, álcool, entre outros. A alta precisão do 
instrumento deve-se ao seu princípio de operação 
(magnetorestrição) o que torna apropriado para 
aplicações como transferência de custódia.

Características Gerais:
• Operação a 2 fi os (saída 4-20 mA)
• Alta precisão: ± 0,04% ou ± 1 mm
• Não é afetado por variações de constante 

dielétrica, presença de vapores acima do 
líquido ou espuma

• Partes molhadas em AISI 316
• Comprimento da haste: até 10 m
• Ideal para indústrias químicas, 

petroquímicas e farmacêuticas
• Temperatura: até 130ºC
• Pressão: até 25 bar
• Densidade do líquido: mín. 0,5 Kg/dm³
• Comunicação HART
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Bóia Lateral

As chaves de nível tipo bóia são projetadas para 
o controle de nível de líquidos em tanques ou 
reservatórios que requerem posição de instalação 
horizontal (lateral) ou vertical (topo). São ideais 
para aplicações que envolvem altas pressões e 
temperaturas.

Características Gerais:
• Operação sem alimentação elétrica
• Materiais em contato com o processo 

em aço ínox
• Diversas opções de conexões ao processo
• Diferencial fi xo ou ajustável
• Invólucro à prova de explosão
• Temperatura: -20 a 250ºC
• Pressão: até 25Kgf/cm²
• Densidade: mín. 0,7 Kg/dm³
• Certifi cação Germanischer Loyd para 

aplicações marinhas
• Versão Submersível (IP-68)
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Bóia Pêra

Estas chaves tipo bóia pêra foram desenvolvidas 
para USO INDUSTRIAL onde exige aplicações 
pesadas como controle de nível de esgoto e 
efl uentes. De simples instalação e praticamente 
isenta de manutenção. Fabricada em polipropileno 
e possui dupla câmara de contenção contra 
infi ltração de líquidos.

Características Gerais:
• Baixo custo 
• Microcontato não utiliza mercúrio
• Diferencial ajustável
• Controle direto de bombas de até 1,4 HP
• Comprimento do cabo: até 20 m
• Temperatura: até 50ºC
• Pressão: até 2bar

Trata-se de um indicador de 
nível mecânico de baixo custo 
projetado para proporcionar 
uma fácil visualização do nível 
ou volume de líquido através de 
uma escala graduada. 

Controle de Esvaziamento Controle de Enchimento Chaveamento Multinível

Régua Externa

Características gerais:
• Instalação externa e 

lateralmente ao tanque
• Não necessita de 

alimentação elétrica
• Utilização de selo líquido 

para fl uídos voláteis
• Alarme de nível alto/baixo
• Materiais em contato com 

o processo AISI 304, 316 
ou PP

• Temperatura: até 80ºC
• Densidade mínima: 

0,5kgf/cm²
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Transmissor Hidrostático

Os transmissores a dois ou três fi os do tipo hidrostático são projetados para aplicações 
onde é necessário monitorar o nível do líquido continuamente, seja em tanques, 
reservatórios ou poços artesianos. Não possuem partes móveis e não são afetados 
por turbulência, espuma ou gases/vapores e por certas características do fl uído como 
viscosidade e constante dielétrica.

Transmissor Lateral ou Fundo
• Faixa de operação: até 600 bar
• Excelente precisão: < 0,25% do fundo 

de escala (verifi car faixa de operação)
• Diversas conexões ao processo, 

incluindo sanitária
• Indicador / programador digital opcional
• Temperatura: -25 a 125ºC
• Versões intrinsecamente seguras
• Comunicação HART

Transmissor Pendular
• Faixa de operação: até 200 mca
• Excelente precisão: < 0,5% do fundo 

de escala
• Fácil de instalar
• Cabo especial à prova de infi ltração
• Aplicável em reservatórios e poços 

artesianos
• Temperatura: -10 a 75ºC
• Versão Ex

Sensor de Cerâmica para 
Esgoto e Efl uentes
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Chaves e Transmissores Capacitivos

Chaves Condutivas

As chaves condutivas são projetadas para 
aplicações que envolvem o controle de nível de 
líquidos condutivos em tanques, reservatórios 
ou poços profundos. Alarme de nível alto/baixo 
ou controle de bombas/válvulas são aplicações 
típicas.

Características Gerais:
• Controle de até 5 pontos de atuação
• Permite controle diferencial e transmissão 

do sinal via rádio
• Fácil de instalar
• Sem partes móveis
• Utiliza baixa tensão alternada: 

não ocorre eletrólise
• Disponível em duas versões: haste rígida 

(até 3 m) e haste fl exível (até 40 m)
• Temperatura: até 150ºC
• Pressão: até 10 kgf/cm² (maior sob consulta)

As chaves e transmissores capacitivos, devido 
a sua operação baseados na variação de 
capacitância, não possuem partes móveis e são 
extremamente versáteis pois podem ser utilizados 
nos mais variados produtos: líquidos condutivos 
ou não, viscosos, materiais granulados, pós ou 
polpas, e sob condições críticas de temperatura, 
pressão ou meios quimicamente agressivos.

Haste fl exível com 
contrapeso em 

tanque condutivo

Haste rígida em tanque 
com parede condutiva

Haste rígida com haste 
de referência coaxial

Haste rígida com haste 
rígida de referência

Opções de Medição

Características Gerais:
• Montagem integral
• Diversas opções de hastes 

sensores e materiais
• Sensibilidade ajustável
• Imune à aderência de 

materiais na haste
• Versões para áreas 

classifi cadas
• Temperatura: até 200ºC
• Pressão: até 40 bar
• Comprimento de até 20 m 

(haste fl exível) e 3 m (haste 
rígida)
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Chaves Vibratórias

As chaves vibratórias foram desenvolvidas para o controle de nível de produtos sólidos 
ou líquidos em silos ou tanques, podendo ser instaladas tanto no topo como na lateral. 
Possuem as seguintes vantagens: sem partes móveis, robustez, fácil instalação, 
praticamente não dependem das condições do material e autolimpeza por meio da 
vibração da haste.

Chave Vibratória 
tipo Haste Rígida
• Indicada para produtos sólidos como 

granulados e pós
• Disponível em duas versões: haste rígida 

(até 3 m) e fl exível (cabo para até 20 m)
• Sensibilidade ajustável
• Versões para áreas classifi cadas
• Temperatura: -30 a 160ºC
• Pressão: até 25 bar (abs.)
• Densidade aparente: mín.0,05 Kg/dm³

Chave Vibratória 
tipo Diapasão
• Indicada para produtos líquidos, 

granulados e pós de baixa densidade
• Disponível com hastes de até 3 m
• Sensibilidade ajustável
• Versões para áreas classifi cadas
• Temperatura: -40 a 130ºC
• Pressão: até 40 bar
• Densidade: mín. 0,01 Kg/dm³ (sólidos) 

e 0,7 Kg/dm³ (líquidos)
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Ultrassônico
Aplicações

• Nível produtos químicos - transdutor quimicamente compatível e opcional versão Ex 
Aplicação ideal nas estações de tratamento de água, esgoto e efl uenteseal nas estações de tr

• Nível Sólidos - transdutor com espuma 
especial de proteção e direcionador

g g

• Múltipla medição – nível e/ou vazão 
canal aberto

• Controlador MULTICONT com 
capacidade até 15 canais independentes

• Lógica avançada programação relês e 
saídas analógicas (somatória, diferencial, 
média, otimização de bombas)

• Medição de vazão em canal aberto
• Calhas pré-programadas
• Medição vazão instantânea e 

2 totalizações 
• Linearização

• Tanques de diversos formatos, 
basta inserir dimensões durante 
a programação

• Cálculo de volume
• De fácil instalação devido o menor 

ângulo de incidência 5°
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Ultrassônico
EasyTREK

Comunicação HART até 15 EasyTREK SP-3

EasyTREK
Transmissor

de nível
para líquidos

3/4 fi os n.a SC -38 n. a. SC -36 SC -34
2 fi os SP -39 SP -38 SP -37 SP -36 SP -34

Dimensões (mm)

Range (m / ft) 0.2...4 / 0.65...13 * 0.25...8 / 0.82...20 * 0.35...8 / 1.2...26 * 0.35...10 / 1.2...33 * 0.45...15 / 1.5...49 *
Ângulo de incidência 6º 5º 7º 5º 5º
Temperatura Ambiente SP: -30 ºC ... +80 ºC ;  SC: -30º C ... +60 ºC
Pressão processo (abs) 0.03 ... 0.3 MPa (0.3 ... 3 bar)
Conexão ao processo 1 1/2” BSP / NPT 1” or 2” BSP / NPT 2” BSP / NPT 1” BSP 1” BSP
Material Invólucro: PP ou PVDF, revestimento do cabo: EPDM, isolação do cabo: PVC
Precisão * ± (0,2% da distância medida + 0,05% do range)
Resol. (depende dist.) <2 m: 1 mm      2...5 m: 2 mm      5...10 m: 5 mm
Grau de proteção IP 68
Certifi cado ATEX ATEX        II 1 G EEx ia B T6 (somente disponível para as versões 2 fi os)

Saída
2 fi os Padrão: 4-20mA + HART, máximo 600ohm
3/4 fi os Padrão: 4-20mA + HART, máximo 600ohm, relê SPST, opcional: HART, RS485 (ao invés de 4-20mA) 

Alimentação
2 fi os 11.4 ... 36 V DC / 44 ... 800 mW
3/4 fi os 11.4 ... 40 V DC / 3.6 W     11.4 ... 28 V AC / 4 VA

Cabo para
conexão

2 fi os LIYCY cabo 2x0,5mm² blindado, Ø6mm, comprimento padrão 3m
3/4 fi os LIYCY cabo 2x0,5mm² blindado, Ø7,5mm, comprimento padrão 3m

* em ótimas condições de refl exão e temperatura do transdutor estabilizada.

Características Gerais:
• Com DATA LOGGER incorporado
• A prova de submersão
• Saída relê para alarme
• Confi guração local ou remota

Medição individual
Saída 4-20mA + HART
Opcional relê e RS485

Medição múltipla
Até 16 saídas 4-20mA
Até 64 saídas relês
RS 485 ou HART
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Ultrassônico
EchoTREK

Características Gerais:
• Programação orientada à aplicação
• Linearização de 32 pontos para medição 

de nível em tanques ou vazão em canais 
abertos

• Capacidade de suprimir a interferência de 
2 alvos fi xos

• Saídas: 4-20 mA+relê (ajustáveis)
• Todos os transmissores apresentam sensor 

de temperatura para compensação
• Sensor projetado para suportar lavagem CIP
• Data Logger incorporado (somente 

versão a 2 fi os)
• Comunicação: Hart, Profi bus PA, Modbus
• Display para indicação e confi guração

SE/SG-300

SAP-200

ST/SB-400

SAP-100

ST/SB-300

Transmissores 
EchoTREK 
com transutores 
plásticos para líquidos 
– 4 fi os + 2 relês

Tipo ST /SB-49 ST /SB-48 ST /SB-47 ST /SB-46 ST /SB-44 ST /SB-42

Transmissores
EchoTREK
com transdutores
plásticos para líquidos
quatro fi os

Tipo SB /ST-39 SB /ST-38 SB /ST-37 SB /ST-36 SB /ST-34 SB /ST-32

Transmissores
EchoTREK
com transdutores
plásticos para líquidos
dois fi os

Tipo SE /SG-39 SE /SG-38 SE /SG-37 SE /SG-36 SE /SG-34 SE /SG-32
Range (m / ft) 4 / 13 6 / 20 8 / 26 10 / 33 15 / 49 25 / 82
Zona Morta (m / ft) 0.2/0.65/PTFE 0.25 0.25 / 0.82 0.35 / 1.2 0.35 / 1.2 0.45 / 1.5 0.6 / 2
Ângulo de incidência 6º 5º 7º 5º 5º 7º
Conexão ao processo 1 1/2º BSP / NPT 2º BSP / NPT 2º BSP / NPT Flange Flange Flange
Material do sensor PP, PVDF ou PTFE PP ou PVDF
Material do invólucro Plástico à prova de chamas ou alumínio fundido pintado
Precisão * ± (0,2% da distância medida + 0,05% do range)
Grau de proteção Sensor: IP68  invólucro: IP67
Temperatura processo -30ºC ... + 90ºC

Saídas
2 fi os: 4-20mA máx. 600ohm, HART

4 fi os: 4-20mA máx. 600ohm, HART, Relê SPDT, RS485 (ModBus)

Alimentação
2 fi os: 11.4 ... 36V DC / 44 ... 800mW

4 fi os: Alto V: 85 ... 255V AC / 6 VA  Baixo V: 10.5 ... 40V DC / 3,6W  10.5 ... 28V AC / 4 VA
Certifi cado ATEX II 1 G Eex ia IIB T6 (somente 2 fi os) —
* em ótimas condições de refl exão e temperatura do transdutor estabilizada.

M
ed

iç
ão

 d
e 

N
ív
el



13

Ultrassônico para Sólidos

Os transmissores de nível ultrassônico EchoTREK 
com transdutores SenSonic com direcionamento 
de ângulo de incidência são oferecidos para 
monitoramento do nível de sólidos. Com excelente 
transmissão de sinal, adicionado a um programa 
Quest+, sistema inteligente de processamento de 
sinal para monitoramento do eco, o EchoTREK 
ignora os ruídos causados por enchimento, 
poeira em suspensão e formações irregulares da 
superfície. São transmissores de nível de sólidos 
e pós com alta performance e extremamente 
compactos.

Características Gerais:
• Saída relê para controle e alarme
• Range de até 60m
• Possibilidade de medição durante enchimento
• Transdutores altamente efi cientes, ângulo de 

incidência direcionavel
• Direcionador acoplado
• Compensação total de temperatura
• Versões Dust-Ex

EchoTREK EasyTREK

ULTRASSÔNICO PARA SÓLIDOS EchoTREK EasyTREK

Tipo SBD / STD SCD
Range Até 60 metros
Ângulo de incidência 5º
Conexão ao processo Flange com direcionador 1”BSP ou fl ange com direcionador

Material do sensor
Invólucro: Alumínio

Transdutor: Plástico (standard) 
ou alumínio (versão Ex)

Transdutor: Plástico (standard) 
ou alumínio (versão Ex)

Precisão (*) ± (0,2% da distância medida + 0,1% do range)

Grau de proteção Invólucro: IP67
Transdutor: IP65 IP68

Certifi cado ATEX EX II 1/2D IP65/66 EX II 1/2D IP68
Temperatura do processo -30ºC a +75ºC -30ºC a +60ºC

Saídas 4-20mA máx. 600ohm, HART, Rele
(SPDT), RS485 (ModBus)

4-20mA máx. 600ohm, HART, 
Rele

(SPST), RS485 (ModBus)

Alimentação
85...255Vca
10,5...40Vcc
10,5...28Vca

11,4...40Vcc
11,4...28Vca

Pressão Máx 1,1bar Atmosférica
(*) - em ótimas condições de refl exão e temperatura do transdutor estabilizada.
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Controlador Multiparâmetros Remoto

Características Gerais:
• Medição de nível ou canal aberto
• Até 15 canais disponíveis (versão 

ex até 4 canais)
• Lógica avançada de controle 

via relê ou 4-20mA
• Saída relê: até 64 relês SPDT
• Saída analógica: até 16 saídas 4-20mA
• Otimização de bombas (revezamento)

Nivopress
EchoTrek

Thermocont

Nivotrack

module RS485 User RS485

relay 
module

current 
generator 
module

• Controle diferencial de nível 
(com tempo de retardo ajustável)

• Comunicação RS485: protocolo 
Modbus ou Hart

• Linearização de 32 pontos
• Versões intrinsecamente seguras
• Indicação de variáveis de medidores 

com saída Hart de outros fabricantesM
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Transmissor de Nível
tipo Radar Onda Guiada

Características Gerais:
• Para medição de nível de líquidos 

e sólidos
• Medição independente da constante 

dielétrica, temperatura, pressão 
e variação de densidades

• Resultados medidos não são 
afetados por superfícies turbulentas, 
pós, vapores e espumas

• Comprimento da haste pode 
ser modifi cado

• Saída 4-20mA a 2 fi os e HART
• Range de medição até 24 m 

(depende tipo de haste)

• Precisão: ±5,0mm líquidos, 
±20,0mm sólidos

• Temperaturas de -30ºC até 200ºC
• Pressões de até 40 bar
• Pode ser interligado e confi gurado 

por controlador MULTICONT ou PC
• Opcional display local para 

parametrização 
e visualização valores medidos

• Linearização até 20 pontos
• Versões intrinsecamente seguras
• Versões revestidas para aplicações 

quimicamente agressivas

Mono-cable 4mm
1”BSP/NPT

1.1/2”BSP/NPT
Até 24m

Mono-rod 8mm
1”BSP/NPT

Até 3m

Mono-rod 14mm
1.1/2”BSP/NPT

Até 6m

Mono-cable 8mm
1.1/2”BSP/NPT

Até 24m

Twin-cable 4mm
1.1/2”BSP/NPT

Até 24m

Twin-rod 8mm
1.1/2”BSP/NPT

Até 3m

Coaxial 28mm
1.1/2”BSP/NPT

Até 6m
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• Tecnologia FMCW
• Para medição de líquidos e sólidos
• Medição independente da constante 

dielétrica, temperatura, pressão e variação 
de densidades

• Resultados medidos não são afetados por 
superfícies turbulentas, pós, vapor e espuma

• Versões corneta (Horn) ou antena
• Excelente precisão
• Range de até 40 metros
• Temperaturas de até 250°C
• Saídas 4-20mA, Hart, PROFIBUS PA, 

FIELDBUS, MODBUS
• Versões à prova de explosão

Medição de nível em silo de calcário

Controle de nível de gás líquido

Monitoramento de nível de cimento
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Transmissor de Nível Pendular (Yo-Yo)

Os transmissores do tipo Yo-Yo são sistemas 
eletromecânicos robustos para a medição de 
nível em silos, tanques ou reservatórios contendo 
materiais sólidos ou líquidos como grãos, cimento, 
areia, pós em geral, plásticos, óleo, produtos 
químicos, etc.
É ideal para substituir o transmissor ultrassônico, 
radar ou capacitivo em aplicações onde não 
operam satisfatoriamente.

Características Gerais:
• Faixa de operação: até 45 m
• Não são afetados por poeira, espuma, gases 

ou vapores
• Diversos modelos de pêndulos conforme 

aplicação
• Saída: 4-20 mA, pulsos, RS 485
• Versões para áreas classifi cadas
• Pode ser interligado com sistema Wireless 

visando redução de custos com instalações 
e IHM com até 16 canais

• Pode ser interligado a uma unidade de saídas 
relês e analógicas 4-20 mA própria

IHM Com até 16 canais

Medição de nível de grãos Controle de nível de cal
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Chave de Nível Pá Rotativa
As chaves de nível pá rotativa são projetadas para 
o controle de nível em silos contendo materiais 
sólidos como granulados e pós, áreas de fundição, 
minérios, cavaco de madeira, etc.

Características Gerais:
• Instrumento extremamente robusto para 

aplicação pesada a baixo custo
• Diversas opções de pás
• Ideal para silos que armazenam diferentes 

materiais
• Temperatura: até 398°C
• Pressão: até 2 kgf/cm²
• Densidade aparente: mín. 80 Kg/m³
• Isento de Manutenção: opera no modo de 

motor desligado quando o nível for detectado
• Versão com eixo prolongado até 3,6 metros
• Versão a prova de explosão
• Até 3 saídas de alarme (1 SPDT e 1 DPDT)
• Invólucro em alumínio e parte em contato com 

o produto totalmente em AÇO INOX
• Sistema de amortecimento contra choque 

mecânico no eixo do motor

Controle de Sólidos
M
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Controle de nível em 
mistura de concreto

Modelo para alta 
temperatura
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Controle de Sólidos

Chave de Nível Diafragma
São projetadas para detecção de nível de produtos 
sólidos, sendo instaladas externamente ao silo. 
São indicadas em aplicações onde existe espaço 
limitado no interior do reservatório ou não é 
permitido a presença de nenhum objeto em seu 
interior. Um diafragma é o único elemento em 
contato  com o material.

• Baixo custo
• Não requer alimentação elétrica
• Sensibilidade ajustável
• Versões para áreas classifi cadas
• Temperatura: -40 a 120ºC
• Densidade aparente: mín. 0,04 Kg/dm³ 
• Diafragma em Neoprene, PTFE e AÇO INOX

Chave de Nível Tilt
As chaves de nível tipo Tilt são indicadas para o 
controle de nível alto ou detecção de sobrecarga 
em correias transportadoras de materiais sólidos 
como areia, grãos, ração, minério, carvão, etc.

• Chave de nível de baixo custo 
e fácil instalação

• Não requer alimentação elétrica
• Versões para áreas classifi cadas
• Temperatura: -40 a 120ºC
• Densidade aparente: mín. 0,04 Kg/dm³ 

Sistemas de Aeração
• Fluidiza materiais em silos
• Liberação de ar multi-direcional
• Virtualmente livre de manutenção
• Ideal para aplicações severas
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Microprocessor-based 
intelligent Sensor

Medição de Interfaces

O medidor de interfaces, como o 
próprio nome diz, é um instrumento 
cuja função é monitorar continuamente 
o nível de material que se encontra 
assentado no fundo do tanque, que 
pode ser tanto aberto como fechado. 
É composto por um sensor e uma 
unidade eletrônica.
Sua operação é baseada na emissão e 
recepção de pulsos de ultrassom que 
se propagam através do meio líquido 
sendo analisados e processados por um 
circuito eletrônico microprocessado.
Dentre as várias aplicações destacam-
se: medição do nível de lodo em 
sistemas de tratamento de efl uentes 
(clarifi cadores primário e secundário), 
tanques de licor (indústrias de papel e 
celulose), espessadores (mineração), 
etc.

Características Gerais:
• Filtros por gravidade ou pressão
• Controlador opera com até 4 sensores

Medição de Expansão de Filtros

Características Gerais:
• Sem partes móveis – manutenção 

mínima
• Controlador com capacidade para até 

16 sensores independentes
• Os sensores podem ser interligados 

em uma rede wireless com 
capacidade para até 128 unidades

• Display multifunção: visualização da 
altura da camada de material de um 
tanque individualmente e do perfi l do 
tanque com variações de densidade

• Saídas: 4-20mA, 4x relês SPDT, RS-
485, Ethernet

• O sensor pode ser instalado em 
pontes fi xas ou móveis

• Sensores na versão Standard ou 
com sistema autolimpante
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Sistemas de Medição de Vazão

Os sistemas de medição de vazão são compostos por um sensor e uma unidade 
eletrônica, sendo projetados para aplicações envolvendo produtos como água 
(tratada, bruta, desmineralizada, ultrapura), efl uentes, produtos químicos 
agressivos ou não, alimentícios ou não, entre outros.
Os sensores de vazão estão disponíveis em diferentes modelos: rotor magnético, 
eletromagnético ou turbina.
Por serem sensores tipo inserção, sua instalação é fácil e de baixo custo, 
calibração simples e um único tamanho para diversos diâmetros de tubulação.

Saída de pulsos: controle 
de bombas dosadoras.

Sensor de vazão hot-tap: 
sem interrupção da linha.

Sensores tipo Rotor Magnético
• Diversas opções de materiais: 

aço inox, PP ou PVDF
• Tubulações de ½” a 40”
• Versões para alta temperatura (até 150°) 

a alta pressão (até 100bar)
• Versões para área classifi cadas
• Versões para sensores não alimentados: 

substitui o rotâmetro ou locais sem rede elétrica
• Versão compacta com saída 4-20mA direta do 

sensor
• Versão para instalação e remoção em carga 

(HOT-TAP)

Sensores para Micro Vazões
• Ideais para clínicas e laboratórios
• Material do corpo em PVDF
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Indicadores/ Totalizadores
• Instrumentos de fácil confi guração através 

de menus e teclas
• Executam a medição, indicação, transmissão 

e totalização
• Opções de saída: 4-20mA, pulsos, relês SPDT
• Modelos alimentados por bateria de lítio. Ideal 

para aplicações onde não há rede elétrica
• Controlador multiparâmetros até 6 entradas de 

sensores independentes e sistema modular de 
saídas analógicas 4-20mA e digitais
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Controle de Bateladas

O sistema de controle de bateladas é composto por um sensor de vazão e uma unidade 
controladora, que efetua o monitoramento do volume e do fl uxo para a execução do processo 
de lote. Entre as várias aplicações destes sistemas encontram-se: processos de enlatamento, 
engarrafamento e enchimento de embalagens; adição e dosagem de produtos químicos, 
entre outros.

Chave de Fluxo

Controlador 
de batelada

Sensor 
de Vazão

Válvula 
solenóide

Válvula solenóide
Fechamento em dois estágios

Controlador 
de batelada

Sensor de 
baixa vazão

Válvula 4-20 mA

Controle avançado para fechamento 
de válvula para evitar transbordo

A Chave de fl uxo tipo palheta foi desenvolvida para Uso Industrial 
garantindo robustez e confi abilidade em ambiente agressivo.
É aplicado para detectar se tem ou não fl uxo no interior de uma 
tubulação em relação a um valor pré-estabelecido. Utilizado como 
elemento de proteção, pode ligar ou desligar alarmes, bombas...

• Invólucro em alumínio para uso industrial
• Opção da parte molhada em aço inox
• Fácil de instalar e ajustar
• Vários tamanhos de palheta dependendo 

da tubulação
• Não requer alimentação elétrica
• Temperatura: 0 a 80°C
• Pressão: até 10kgf/cm²

Características gerais:
• Sistema de fácil confi guração: através de 

menus e teclas
• Display analógico de fácil visualização 

de % do lote
• Executa várias funções: acionamento de 

alarmes, fechamento de válvulas em dois 
estágios, controle de válvulas atuadas, 
operação em cascata, indicação do fi m de lote

• Diversas opções de sensores de vazão inclusive 
para áreas classifi cadas

• Várias opções de saída: 4-20mA, 
alarmes, pulsos

• Tubulação: ½” a 40” (rotor magnético) 
½” a 102” (eletromagnético)

• Faixa de operação: 0,05 a 10m/s
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Uso Industrial
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Medição de Vazão
Sistema Não Intrusivo por Ultrassom

Os medidores de vazão operam por ultrassom (tempo de trânsito ou efeito Doppler) 
foram desenvolvidos para aplicações em tubulações fechadas sem que seja necessário 
a inserção de qualquer parte mecânica no interior do tubo (não existe nenhum contato 
físico com o líquido). A confi guração é efetuada de modo simples e rápida, auxiliada por 
menus onde são inseridos os dados do processo como dimensão do tubo, material e 
temperatura.
Graças a isto, permite uma instalação rápida e baixo custo não exigindo qualquer 
tipo de serviço na tubulação. Disponível em diferentes modelos, são ideais para 
aplicações como distribuição de água, verifi cação de medidores existentes, locais onde 
a tubulação não possa ser seccionada, furada, ou o líquido não possa sofrer qualquer 
tipo de contato físico.

Tecnologia Tempo de Trânsito
• ideais para aplicações com até 2% de sólidos 

em suspensão
• disponível em duas versões: portátil e fi xo
• tubulações: 13 a 5.000mm
• temperatura: -20 a 200°C
• sinal de saída: 4-20mA, pulsos, RS232 / USB
• Data logger incorporado para versão portátil
• display: LCD com iluminação de fundo, indicação de 

vazão instantânea, totalização e velocidade do fl uído

Tecnologia Efeito Doppler
• ideais para aplicações em líquidos com sólidos em 

suspensão ou bolhas
• disponível em duas versões: portátil e fi xo
• tubulações: 13 a 4.500mm
• faixas de velocidades: até 12,2m/s
• temperatura: -40 a 93°C

(versão especial até 150°C)
• sinal de saída: 4-20mA, pulsos, RS232
• display: LCD com iluminação de fundo, indicação de 

vazão instantânea, totalização e velocidade do fl uído
• Data logger incorporado
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Medição de Vazão para Canal Aberto

Ultrassônico Tempo de Trânsito
• Aplicável em calhas Parshall e vertedouros
• 2 totalizadores
• Linearização 
• Versões compactas com indicação 

e programação local
• Versões remotas com controlador MULTICONT 

com possibilidade para até 15 canais 
independentes

Ultrassônico Efeito Doppler
• Princípio: ultrassônico efeito Doppler

ÁREA X VELOCIDADE
• Aplicável em canais abertos ou em dutos 

parcialmente preenchidos (sem necessidade de 
uso de calhas ou vertedouros)

• Velocidade: até 6,2m/s
• Medição de nível hidrostático: até 4,57 metros
• Versão fi xa: 3x4-20mA (nível hidrostático, vazão 

instantânea, velocidade), 2x relê SPDT, data 
logger 50.000 opcional

• Versão portátil: data Logger incluso 130.000 
leituras

Ultrassônico Efeito Doppler
• Princípio: ultrassônico efeito Doppler

ÁREA X VELOCIDADE
• Aplicável em canais abertos ou em dutos 

parcialmente preenchidos (sem necessidade 
de uso de calhas ou vertedouros)

• Versão sensor para instalação em dutos forçados 
– pode ser instalado / removido em carga

• Velocidade: até 8,0m/s
• Medição de nível hidrostático: até 4,0 metros
• Opcional: entradas independentes e saídas 

adicionais de 4-20mA, tensão  (0-2,5v ou 0-30v), 
freqüência ou digital, para medição da qualidade 
da água (pH, condutividade, oxigênio 
dissolvido, etc.)

• Data logger opcional
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Medição de vazão de esgotoMedição de vazão de rio



25

Medidor de Vazão Eletromagnético
por Inserção

Características gerais:
• Um único tamanho para diferentes 

diâmetros de tubulação
• Baixo custo de instalação
• Menor custo de reposição
• Sem partes móveis
• Saída 4-20mA ou freqüência
• Velocidades de 0,05 a 10m/s
• Repetibilidade: 0,5% da leitura
• Protocolo de Comunicação: HART 

com controlador multi-parâmetros

Aplicações:
• Processos químicos
• Tratamento e distribuição de água potável
• Automação predial e ar condicionado
• Tratamento de efl uentes
• Distribuição de água industrial
• Neutralização
• Mineração

Versão Plástica
• Modelo 2551
• Corpo do sensor em PP ou PVDF
• Diâmetro de tubulações: ½” a 12”
• Versão com display incorporado
• Grau de proteção IP65

Versão Metálica
• Modelo 2552
• Corpo do sensor em AISI 316
• Diâmetro de tubulações: 2,0 a 102”
• Grau de proteção IP65 ou IP68
• Versão HOT-TAP – pode ser instalado ou 

retirado da tubulação em carga

Medição de efl uentes com fi xação 
por abraçadeira

Medição de vazão em local sujeito a inundação Montagem rápida de tubulação
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Sistemas para pH/ ORP
• Faixa de medição pH: 0 a 14
• Faixa de medição ORP: -2.000 a + 2.000mV
• Versão compacta com indicação local ou remota
• Distância do controlador: até 1.000 metros
• Materiais quimicamente resistentes: RYTON®, 

PEEK® ou Aço Inox
• Sensor para remoção/instalação em carga
• Sensor com princípio de medição diferencial para 

aplicações agressivas com ponte salina substituível
• Versão com Tecnologia Digital: sistema Inteligente 

Plug and Play, na troca automaticamente 
reconhece o sensor.

 Em operação analisa e alerta o estado do sensor 
antes de apresentar erro de leitura  

• Versão para água ultra-pura com controle de fl uxo 
de amostra

Sensores Analíticos

Sensor para 
remoção em 

carga

Instalação

Versão para água 
ultra-pura

Tratamento de Efl uentes 
Controle 
de pH

Controle 
de pH

Controle 
de ORP

Esgoto 
Efl uente

Tratamento Químico Clarifi cador Desinfecção
Controle 

de pH

Osmose Reserva
Alarme de condutividade Controlador de condutividade

Indicador de vazão

Alarme de 
vazão baixa

Efl uente

Membrana de O.R

Indicador 
de vazão

Indicador 
de vazão

Água 
limpa

Concentrado

Membrana de O.R

Controlador de pH

Reagente

CH1 Ch2

Alarme de temperatura
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Sensores Analíticos

Sensores de Condutividade/Resistividade de contato
Faixa de medição: 0.055 a 400.000µS
• Versão compacta com indicação local 

ou remota
• Compensação automática de temperatura
• Versão com Tecnologia Digital: sistema 

Inteligente Plug and Play, na troca 
automaticamente reconhece o sensor.

 Em operação analisa e alerta o estado do 
sensor antes de apresentar erro de leitura

• Materiais quimicamente resistentes:
• Ryton®, PVDF e em AISI para aplicações 

em altas pressões (Até 20,7 bar) e altas 
temperaturas (até 200°C) - IDEAL PARA 
CALDEIRAS E CONDENSADOS

• Instalação: rosca para tubulação, sanitária e 
submersão

• Distância do controlador: até 1.000 metros

Sensores de Condutividade Toroidais
• Range: 200µS a 2.000.000µS
• Compensação automática de temperatura
• Versão com Tecnologia Digital: sistema 

inteligente Plug and Play, na troca 
automaticamente reconhece o sensor.

 Em operação analisa e alerta o estado do 
sensor antes de apresentar erro de leitura

• Distância do controlador: até 1.000 metros
• Materiais quimicamente resistentes:
 PP, PVDF, PEEK® ou PFA.
• Versões para instalação: rosca para tubulação, 

sanitária, imersão em tanques
• Pressão: até 13 bar
• Temperatura: até 150°C
• Ideal para líquidos condutivos sujos ou com 

sólidos em suspensão
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Linha Completa

Turbidímetro compacto com controlador
• Montagem compacta com controlador integrado
• Sinal de Saídas: 4-20mA, 2 relês SPDT, 

RS485(Modbus)
• Instrumento de fácil confi guração: através de 

menus e teclas frontais
• Range: 0 até 1000 NTU
• Fonte de luz: luz branca halogênica de tungstênio 

e infra-vermelho
• Opcional com sistema auto-limpante por ultrassom

Turbidímetro digital de baixo range 0,001 a 100 NTU
• Método aprovado pela USEPA
• Sensor com tecnologia digital: sistema inteligente de 

reconhecimento automático do sensor pelo controlador
• Fonte de luz: luz branca halogênica de tungstênio
• Resolução: 0,0001 a 99.999 NTU
• Montagem remota com o controlador multi-parâmetros 

HACH

Turbidímetro digital de ultra-baixo range 0,0 a 5000 mNTU
• Método aprovado pela USEPA
• Sensor com tecnologia digital: sistema 

inteligente de reconhecimento automático 
do sensor pelo controlador

• Fonte de luz: LASER (660nm)
• Resolução: 0,0001 mNTU (0,000005 NTU)
• Montagem remota com o controlador 

multi-parâmetros HACH

Turbidímetro digital de alto range 0 a 9999 NTU
• Sensor com tecnologia digital: sistema 

inteligente de reconhecimento automático 
do sensor pelo controlador

• Fonte de luz: sistema de luz branca onde o 
detector não entra em contato com a amostra

• Ideal para líquidos sujos ou agressivos
• Versão para alta temperatura: até 70°C
• Montagem remota com o controlador 

multi-parâmetros HACH
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Solução em Sistema de Medição Analítica

Controlador multi-parâmetros HACH
• Entradas de Sensores Analíticos Digitais: até 8 

com reconhecimento automático
• Entradas e Saídas 4-20mA expansível até 12
• Saídas relês SPDT: expansível até 4
• Controle PID: expansível até 8
• Protocolo de comunicação: Modbus (RS-232 / 

RS-485), PROFIBUS
• Programação: via teclado frontal. touch screen, 

ethernet, wireless
• Na versão analógico a 2 fi os (pH/ORP ou 

condutividade) tem opção para protocolo de 
comunicação HART, PROFIBUS e FIELDBUS 
FOUNDATION.

• Versão para áreas classifi cadas
• Data logger incorporado

Sensores Analíticos Digitais Inteligentes

Turbidez/ Sólidos 
Suspensos

Dióxido de cloro Cloro Residual Total 
Amperométrico

Ozônio

Nitrato (Nitratax) Oxigênio Dissolvido por 
Luminescência (LDO)

Amônia NH4D Orgânicos 
(UVAS)

Condutividade pH/ORP Diferencial
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Sensores Analíticos Digitais Inteligente
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Sensor de Turbidez ou Sólidos Suspensos ON-LINE
• Sensor com tecnologia digital:

sistema inteligente de 
reconhecimento automático 
do sensor pelo controlador

• Range: 0 a 4000 NTU
• Fonte de Luz: infra-vermelho
• Para instalação em tanque ou 

tubulação (remoção de carga)
• Isento de interferência pela cor 

ou presença de bolhas de ar
• Versão com sistema auto-limpeza

Sensor de Cloro Residual, 
Dióxido de Cloro e Ozônio
• Sensor com tecnologia digital: sistema 

inteligente de reconhecimento automático 
do sensor pelo controlador

• Princípio de Medição: amperométrico
• Sistema de funcionamento: ON-LINE

Sensor de Oxigênio Dissolvido
• Princípio de Medição: Tecnologia por 

Luminescência (LDO)
• Não requer calibração
• Sem membranas, eletrólitos, ânodos 

ou cátodos
• Sem risco de envenenamento por H2S 

ou metais pesados
• Sem interferência pelo pH
• Range: 0 a 20 ppm
• Distância do controlador: até 1.000 metros
• Sensor com tecnologia digital: sistema 

inteligente de reconhecimento automático 
do sensor pelo controlador 
Versão para água ultra-pura
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Analisadores Analíticos

Analisador de Cloro Residual e Total
• Análise colorimétrica por DPD - rápida e econômica
• Range: 0 a 5 mg/L com compensação automática 

de cor e turbidez 
• Precisão: +-5% ou +-0,035mg/L, o que for maior
• Mínima manutenção
• Auto-diagnóstico, auto-teste

Analisador de Sílica
• Análise de sílica colorimétrica
• Range: 0 a 5.000 ug/L
• Sistema pressurizado de reagentes
• Amostragem: 4 ou 8 correntes
• Aplicação: água ultra-pura para geração 

de energia (termoelétrica)

Analisador de Fluoreto
• Princípio: Tecnologia de eletrodo de íon seletivo
• Faixa: 0,1 a 10 mg/L Fluoreto
• Precisão: +-10% ou +-0,10 mg/L, o que for maior
• Limite de Detecção: 0,10 ppm
• Calibração Automática
• Célula de Vazão com temperatura controlada
• Baixo consumo de reagentes

Outros Analisadores

Amônia 
Cobre

Dureza Sódio TOC (total carbono 
orgânico)

Monocloramina 
Alcalinidade

Fosfato 
Fósforo

Sequestrante de 
Oxigênio Hidrazina

Contagem de 
Partículas
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Linha Analítica Portátil
Medidor MULTI-PARÂMETROS Portátil

Sonda 
padrão LDO®

Sonda padrão 
para pH

Sonda padrão 
para condutividade Sonda robusta para 

condutividade

Sonda robusta 
para pH

Sonda robusta 
LDO®

A
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• LDO® - Medição do oxigênio 
dissolvido por Luminescência - não 
usa membrana para substituição, 
baixíssima manutenção e calibração

• Leituras rápidas e precisas com 
coletas a registros de dados

• Sistema Plug and Play - basta plugar 
e usar

Turbidímetro Portátil
• Range: 0 a 1000 NTU
• Resolução: 0,01 NTU
• Leitura direta na unidade NTU
• Alta precisão, sensibilidade e 

repetibilidade
• Extremamente Versátil: serve para 

uso em campo e laboratório

• Reconhece automaticamente o parâmetro 
a ser medido através 
do protocolo de calibração

• Extremamente Versátil: serve para uso em 
campo e laboratório

• Totalmente submersível por 24 horas
• Versão para medição simultânea até 2 

parâmetros

Colorímetros Portáteis
• À prova de respingos
• Tamanho reduzido - ideal para 

transportes manuais
• Pré programado de fábrica
• Mais de 35 parâmetros 

podem ser medidos
• Sistema óptico
• Fonte de luz pode ser 

rangeada para leituras de 
amônia, cloro, cromo, cobre, 
ferro e molibdênio
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Os instrumentos aqui descritos são projetados para medir e detectar a 
concentração de poeira e o fl uxo de materiais sólidos em tubulações ou dutos. 
Não apresentam partes móveis, utilizando-se de outros princípios para efetuar 
a medição e controle.

Controle de Emissão de Pó
para Atmosfera e Medição de Fluxo de Sólidos

Detecção de Concentração de Poeira
• Aplicação: detecção de falha 

ou vazamento de fi ltro manga
• Saída de Alarme (relê)
• Princípio de operação: efeito triboelétrico
• Sensibilidade e tempo de atuação 

(até 10min.) ajustáveis
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Detector de poeira

Fluxo de ar

"Filtro de 
manga"

Chave 
de nível

Controle e Medição de Fluxo de Sólidos

• Efetuam o monitoramento do fl uxo de 
sólidos em tubulações (sistemas por 
gravidade e pneumáticos)

• Duas versões: detecção de presença/
ausência de fl uxo e monitoramento 
contínuo (4-20 mA proporcional ao fl uxo)

• Construção robusta
• Utilizados principalmente na detecção 

de falhas em fi ltros (ex.: Filtros manga)
• Temperatura: -25 a 150°C
• Comprimento da haste: até 30cm 

• Princípio de operação: microondas
• Sensibilidade e tempo de atuação 

ajustáveis
• Manutenção mínima (sem partes 

mecânicas)
• Temperatura: até 85°C

Sensor de fl uxo de sólido



34

Rádio Modem

O RÁDIO MODEM série 500-V3 é um 
dispositivo de alto desempenho para 
comunicação remota sem fi o onde se 
necessita de transmissão de dados 
para monitoramento, medição, controle 
ou rádio controle à distância. Utiliza a 
tecnologia de Espalhamento Espectral 
por Saltos de Frequência ("Frequency 
Hopping Spread Spectrum"), na faixa 
livre de frequência de 915-928 MHz 
e não requer qualquer licença de 
operação. 
A série 500-V3 possui alto desempenho 
a baixo custo, ideal para aplicações 
em sistema de telemetria de gás, 
óleo, água e esgoto, automação e 
controle industrial, sistema SCADA, 
monitoramento remoto de estações 
de tratamento de cabos elétricos ou 
ópticos.

De rápida e fácil instalação e operação, 
o rádio de dados tem interface 
RS232/485, podendo receber módulos 
I/O (entradas e saídas digitais/alarmes 
e analógicas 4-20 mA).Disponível em 
invólucro compacto para montagem em 
locais com elevada interferência eletro-
magnético ou ambiente extremamente 
agressivo (vibração, umidade e pó).

Características Gerais
• Operação na faixa livre 

de 915-928 MHz
• Não requer licença de operação
• Potência de até 1000mW
• Alcance de até 32km (visada direta)
• Comunicação bidirecional
• Imunidade contra interferências

Homologado 
pela Anatel

Ponto-Ponto
Na confi guração Ponto-Ponto, um par 
de transceptores forma um sistema (ou 
rede). 

Ponto-Multiponto
Nesta confi guração, diversos   transceptores 
podem transmitir as informações para um 
mesmo local (por exemplo, o centro de 
controle). 
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500-V3 500-V3

ON/OFF 
(Nível baixo)

ON/OFF (Nível alto)

Bomba Ligada

Desliga 
Bomba

Bomba

Liga 
Bomba
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Bomba Desligada

4-20 mA (vazão)
500-V3

4-20 mA 
Nível

Bomba Tanque
500-V3

4-20 mA (Interface)

Decantador de Iodo

500-V3

Centro de Controle

500-V3

4-20 mA 
(Nível)

Reservatório
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Indicador Digital Usos Gerais
• Aceita grande variedade de entradas: 

sinais analógicos 4-20mA / termopares
• Visores digitais com 4 dígitos
• Opções para saídas RS485 e relês
• Fácil de operar: através de teclas frontais
• Retransmissão do sinal analógico

Indicador Unicont PDF
• Indicador/controlador universal
• Entrada 4-20 mA
• Display 6 dígitos cristal líquido
• Retransmissão 4-20mA e Hart
• Grau de proteção IP 67
• Versões Intrinsecamente seguras Exia

Data Logger
• Entrada 1 ou 2 canais
• Entrada 4-20 mA, 0-50 mV, termopar 

ou PT 100
• Interface registrador/PC: ponteira ótico
• Alimentação por bateria

Unidade de Alarme Multifunção Unicont PKK
• Isolada galvanicamente
• Versões intrinsecamente seguras
• Entrada 4-20mA
• Saída relê
• Fonte de alimentação interna p/ transmissor
• Parâmetros programáveis via teclas frontais

Outros Sistemas de Medição e Controle

Sensores de Proximidade
Utilizados em praticamente todos os sistemas automatizados, os sensores fornecem as 
informações necessárias de diversas variáveis que precisam ser controladas: posição, 
distância, nível, altura, presença/ausência de objetos, continuidade, etc.

Características gerais:
• Sem contato com o meio/material
• Precisão elevada
• Proteção contra poeira e umidade
• Aplicáveis em materiais metálicos ou não
• Faixa de operação: 0,2 a 6m
• Saída: estado sólido PNP, 4-20mA ou 0-10V
• Temperatura: -20 a 70°C
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Este catálogo fornece sugestões para aplicações genéricas de determinados instrumentos. Uma vez que cada aplicação possui características 
únicas, recomenda-se que a Nivetec seja consultada sobre os detalhes de cada processo de modo que o instrumento correto seja selecionado.
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9NIVETEC Instrumentação e Controle Ltda.

Rua das Flechas 801, 04364-030 – São Paulo – SP

Tel: (11) 2627-6600 – FAX: (11) 2627-6601

e-mail: comercial@nivetec.com.br

www.nivetec.com.br
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