


2 27

QUEM SOMOS Conversores Eletropneumáticos Série 500X
Os conversores eletropneumáticos I/P e E/P
da série 500X convertem sinais de corrente
ou tensão em sinais pneumáticos proporcio-
nais. Este instrumento versátil destina-se a apli-
cações de controle que exijam alto grau de
confiabilidade e repetibilidade a um custo
econômico: atuadores de válvulas posicio-
nadores pneumáticos, atuadores de damper,
elementos finais de controle, relés, cilindros

de ar, embreagens e freios nas indústrias quí-
mica, petroquímica, AVAC, têxtil, papel, e ali-
mentícia entre outras. O 500X é disponível
com saídas de 3-9, 9-15, 3-15, 3-27, 6-30,
1-17, 2-60, 3-120 e 2-120 psig (entrada 4-
20 mA);  3-15, 3-27, 6-30 psig (entrada 10-
50 mA); 3-15, 3-27, 6-30 e 2-60 psig (entra-
da 0-5V) e 3-15, 3-27 e 6-30 psig (entrada
de 1-9V) e 3-120 psig (entrada de 0-10 V).

Cilindros de Diafragma
Cilindros livres de atrito para conversão de
pressão pneumática em força linear. Apre-
sentam alta sensibilidade, sem necessidade

de lubrificação e baixa histerese. Aplicação
em tensionadores, atuadores de válvula,
posicionadores e absorventes de impacto.

O booster de volume utiliza um sinal de
pressão para produzir uma pressão de sa-
ída com alta capacidade de vazão.

Boosters de Volume e Relés de Precisão
O relé de precisão reproduz um sinal de
pressão controlado com possibilidade de
ajuste de bias positivo e negativo.

www.digitrol.com.br www.controlair.com

MISSÃO

O grupo Digitrol será uma empresa reconhecida pela excelência e versatilidade na apresentação de soluções
para controle de processos na área de instrumentação industrial.

VISÃO

O grupo Digitrol buscará sempre agregar valor aos produtos e serviços desenvolvidos, fabricados e comercializados
utilizando seus recursos técnicos e humanos para gerar e distribuir riquezas.

VALORES

O grupo Digitrol definiu cinco valores para orientar as equipes do grupo em todo o Brasil. A satisfação do
cliente é o primeiro deles:

Foco no cliente
Trabalho em equipe
Comprometimento
Inovação
Integridade

Booster de Volume para Atuadores de Válvula
Projetado para produzir uma pressão de
saída com alta capacidade de vazão, o
booster de volume série 6000 da
Controlair pode ser utilizado para aumen-
tar a velocidade de fechamento e abertu-
ra de válvulas de controle quando utiliza-
do em conjunto com atuadores e
posicionadores. Pode ser utilizado em

quaisquer aplicações pneumáticas que re-
queiram alta capacidade de vazão. Possui
uma válvula de bypass que garante a es-
tabilidade do sistema ao permitir uma va-
zão de ar normal ao posicionador e uma
atuação normal de válvula com pequenas
variações de entrada. Disponível em alu-
mínio ou aço inoxidável.

Conversores Eletropneumáticos Série 900X
Os conversores eletropneumáticos I/P e E/
P da série 900X são uma série de regula-
dores eletrônicos compactos que conver-
tem um sinal (corrente ou tensão) em uma
saída pneumática linearmente proporcio-
nal. Utilizando um circuito interno de rea-
limentação de estado sólido, o 900X pro-
porciona saídas de pressão estáveis para

elementos de controle. Imune aos efeitos
de vibração, posição ou impureza do ar.
Disponíveis com entradas de 4-20 mA,
0-10 Vcc, 1-9 Vcc, 0-5 Vcc e 1-5 Vcc com
saídas de 1-17, 2-60, 3-15, 3-27, 6-30,
2-60 e 2-100 psig. Apresenta baixo con-
sumo de ar (0,04 m3/h) e precisão de ±
0,1% .

Conversores à Prova de Explosão Série 950X

Utilizados para proporcionar uma pressão
precisa de ar limpo para controladores pneu-
máticos, transmissores, transdutores, posicio-
nadores de válvula, cilindros de ar e um gran-
de espectro de sistemas de controle pneu-

mático. Proporciona controle constante de
pressão sob condições de vazão e pressão de
alimentação variáveis. Filtro de alta durabili-
dade e capacidade. Disponíveis em faixas de
0-10 psi, 0-30 psi, 0-60 psi e 0-120 psi.

Filtros Reguladores e Filtros em Inox

Reguladores de precisão de múltiplo está-
gio, proporcionam o mais alto nível de pre-
cisão e repetibilidade de regulagem dispo-
nível. A pressão de saída é controlada den-
tro de 0,1% da faixa total. Altamente está-

Reguladores de Precisão
vel, insensível a variações na pressão de ali-
mentação e vazão. Disponível em 3 faixas
de pressão: 2-40 psi, 2-60 psi e 2-120 psi
em três conexões 1/8”, 1/4” e 3/8”. Aplica-
ção em bancada de testes, balancins, etc.

Os conversores eletropneumáticos I/P da sé-
rie 950X convertem sinais de corrente em
uma saída pneumática linearmente propor-
cional. Seu invólucro IP 65 à prova de ex-
plosão  e intrinsecamente seguro permite a
utilização em áreas classificadas (inclusive
com aprovação para uso com gás natural).

Seu sistema de controle de realimentação em
malha fechada proporciona uma saída alta-
mente precisa e estável. Pode ser montado
em qualquer posição e é insensível aos efei-
tos de vibração. Disponíveis com saídas de 3-
15, 3-27 e 6-30 psig com opcional para saí-
da selecionável em campo.

Fundada em 1984, a Digitrol é uma
empresa versátil atuando no segmen-
to de instrumentação para controle de
processos industriais. Além da nossa
linha própria de fabricação, represen-
tamos empresas de alta tecnologia de
várias partes do mundo. Estamos
sediados na região Sul da grande São
Paulo e contamos com uma rede de
representantes que atendem todo o
Brasil.

Fazendo parte do grupo desde 2004, a Digitrol Service é a divisão
de serviços do grupo. O nosso portfolio inclui serviços de manuten-
ção preventiva e corretiva e calibração de instrumentação industri-
al. Diferenciamo-nos pela nossa equipe técnica altamente especi-
alizada e um laboratório equipado com instrumentos de última ge-
ração além de um grande e diversificado estoque do Brasil em pe-
ças e partes de instrumentos.

O nosso laboratório de vazão está equipado para calibração de me-
didores de vazão de até 6". Os padrões são rastreados pela RBC
(Rede Brasileira de Calibração).

Os serviços de manutenção corretiva podem ser executados em
nossas oficinas ou in-site. Também realizamos serviços de manu-
tenções programadas e modernização de equipamentos aumen-
tando sua vida útil e confiabilidade.

A nossa linha de serviços inclui ainda um Departamento de Proje-
tos e Montagem de Painéis Elétricos. Projetamos e montamos pai-
néis elétricos em baixa tensão para atender  variados segmentos
de mercado observando e excedendo todos os requisitos de qua-
lidade e desempenho exigidos pela indústria. Estes painéis inclu-
em quadros de distribuição, painéis e mesas de comando, painéis
de automação, painéis e bancadas de teste de motores etc.
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Utilizados em conjunto com instrumen-
tos de medição de pressão com o objeti-
vo de separar e protegê-los de um conta-
to direto com o processo. O selo é
conectado ao instrumento de medição de
pressão através de um capilar com arma-
dura ou diretamente. Este transmite com
precisão, através de um líquido de enchi-
mento, as variações de pressão para o

Placas de Orifício

Completa linha de flanges de orifício tipo
sobreposta ou pescoço para solda para
montagem de placas de orifício. Cons-
truídas de acordo com a norma ANSI-

As placas de orifício são muito utiliza-
das para medição de vazão de fluidos
limpos e com baixa viscosidade por se-
rem simples, robustas, confiáveis e de
baixo custo. Com a medição de pressão
diferencial criada pela área reduzida do
orifício é possível a medição da vazão
por meio de uma relação quadrática.
Fabricamos placas de orifício concêntri-
cas, excêntricas (líquidos sujos com par-

tículas sólidas),  segmentais, quarto de
círculo (fluidos de alta viscosidade e nú-
mero de Reynolds  abaixo de 100.000),
com anel RTJ e especiais. As placas são
cuidadosamente usinadas para obter-se
um alto grau de concentricidade no diâ-
metro externo e orifício e depois poli-
das. Fabricadas em AISI 304/316, Monel,
Hastelloy B/C, Teflon e outros materiais
(sob consulta).

Bocais de Vazão
Os bocais de vazão destinam-se à medi-
ção de vazão de fluidos cujo escoamento
se dá em alta velocidade. Uma das aplica-
ções típicas é a medição de vazão de va-
por superaquecido em saídas de caldei-
ras. Podem também ser utilizados para me-
dição de fluidos com partículas sólidas em
quantidades limitadas. Por apresentarem

uma perda de carga permanente menor
quando comparados à placa de orifício é
possível trabalhar-se com pressões diferen-
ciais menores. Seguem as normas ISA-1932
e ASME podendo ser construídos em uma
grande variedade de materiais laminados
ou forjados incluindo o aço carbono, o aço
inoxidável 304 ou 316.

Retificadores de Fluxo
Instalados na seção à montante de trechos
retos de medição permitem a redução dos
distúrbios de vazão que precedem placas
de orifício em virtude de tubulações com-
plexas ou a presença de válvulas. Quando
o fluxo passa pelo retificador, ele se torna

laminar. Fabricamos retificadores tipo
Zanker (disco de espelho com colméia de
chapa), AMCA (feixe tubular) e Mitsubishi.
Disponíveis em diâmetros de 2" a 96" fa-
bricados em aço carbono, aço inoxidável
304/316 e outros sob consulta.

Trechos Retos de Medição
Fabricados a partir de tubos calibrados per-
mitem a montagem correta de placas de
orifício de pequeno diâmetro. Garante-se
assim o seguinte: trechos retos à montan-
te e à jusante suficientes para uma medi-
ção precisa, circularidade, concentricidade
e rugosidade melhor do que D/K=1000.

Construídos em aço carbono, aço inoxidá-
vel 304/316 ou outros (sob consulta) com
tomadas de pressão tipo corner taps com
câmara anular ou tipo flange taps. Os tre-
chos de medição podem ser flangeados ou
biselados para solda. Disponíveis nos diâ-
metros de ½” a 2".

Orifícios Integrais
Utilizados em processos de medição se-
melhantes aos das placas de orifício,
para medição de vazão de fluidos líqui-
dos e gases limpos com pressões e tem-
peraturas elevadas. Construídos em AISI

304 e 316 são montados diretamente
no corpo do transmissor diferencial. São
indicados para a medição de pequenas
vazões, em tubulações de pequeno diâ-
metro (1/2").

Flanges de Orifício
B16.36, ASTM a 105 com face plana ou
ranhurada (RF ou FF)  em aço carbono ou
aço inoxidável. Disponíveis nos tamanhos
de 1" até 24".

Selos Diafragma
elemento sensor do instrumento de pres-
são. São disponíveis com conexões
roscadas, flangeadas, sanitárias etc e vá-
rios fluidos de enchimento (silicones,
halocarbonos, óleos grau alimentício etc).
Fabricados em AISI 304L, AIS I316L,
Carpenter 20, Hastelloy C276, Hastelloy
B2, Tântalo, Monel 400, Níquel 200,
Titânio ou PTFE e outros (sob consulta).

www.digitrol.com.brwww.blh.com

Os Sistemas de Medição de Pesagem em
Processo da Vishay BLH destinam-se aos
mais variados processos tais como vasos
reatores críticos, silos de armazenagem,
tanques de batelada com limpeza CIP e
balanças de expedição medindo precisa-
mente desde alguns gramas até algumas
toneladas. Disponíveis em duas linhas:
Expert e Professional, eles garantem

Sistemas de Medição de Pesagem em Processo
qualidade, confiabilidade e ótima rela-
ção custo-benefício. A série Expert des-
tina-se a processos críticos tais como va-
sos dinâmicos e são insensíveis ao tama-
nho e cargas de torque introduzidas por
equipamentos estranhos ao processo. A
série Professional destina-se a todos os
vasos estáticos tais como tanques, silos e
alimentadores.

Células de Carga e Módulos de Pesagem
A Vishay BLH possui uma linha completa
de células de carga e módulos de pesa-
gem para as mais variadas aplicações de
pesagem dinâmica (alto desempenho) e
estática. Os módulos de pesagem da série
KIS possuem design cilíndrico exclusivo
com cantiléver duplo rejeitando cargas la-
terais (torque e torsão) introduzidas por

misturadores, batedores, agitadores e são
disponíveis em faixas de 110 a 45000 lbs.
Os módulos da série EconoMount são
apropriados para aplicações industriais nos
quais seja necessário adaptar um
alimentador em uma balança. São dispo-
níveis nas capacidades de 500, 1250,
2500, 5000 e 1000 lbs.

Sistemas de Pesagem Safe-Weigh®
Sistemas para pesagem precisa em proces-
so especialmente destinados a aplicações
de mistura e batelada. Os sistemas Safe-
Weigh® proporcionam leituras precisas de
peso sob condições dinâmicas ao mesmo
tempo mantendo uma supervisão constan-

te das falhas mecânicas em aplicações crí-
ticas. O indicador mostra o peso individu-
al ou a porcentagem dos valores de carga.
Possui função de diagnóstico ativo que
garante o desempenho, além de filtro di-
gital dinâmico.

Sistemas de Medição Web Tension
A Vishay BLH oferece sistemas de medi-
ção de web tension para aplicações de
alta, baixa e ultrabaixa tensão. Os siste-
mas incorporam strain-gauges SR-4® e
são calibrados com sistemas de peso
morto para garantia da qualidade, alto

desempenho e confiabilidade. O siste-
ma de selagem superior suporta os am-
bientes mais hostis em aplicações de alta
tensão. Em aplicações de baixa tensão
eles proporcionam uma grande rangea-
bilidade.

Sistema de Pesagem de Tarugos
Os sistemas de pesagem da Vishay BLH
permitem a pesagem dinâmica de
tarugos em sistemas de lingotamento
contínuo. As lingotadoras típicas cortam
os tarugos em determinados comprimen-
tos, contudo, este tipo de corte resulta
em grandes variações no peso real do

tarugo. Como as laminadoras trabalham
por peso ao invés do comprimento,
tarugos com sobrepeso resultam em “su-
cata” de aço extra, que deve ser
reprocessada. Ao cortar pelo peso resol-
ve-se o problema da sucata e
reprocessamento.

Sistema de Controle de Rolos de Prensagem
Os sistemas de controle Rider Roll System
da VISHAY BLH controlam precisamente
a força NIP (linha de contato) em
enroladeiras e cortadeiras medindo a for-
ça direta e a posição direta de ambos os
cilindros. As células de carga web tension
de alta precisão proporcionam uma medi-

ção exata da força para o controlador de
posição. O feedback do sensor de posição
do cilindro fecha o loop, permitindo que
o rolo de prensagem mantenha uma força
e velocidade otimizada a medida que o
papel é alimentado na enroladeira ou na
cortadeira.

Células de Carga e Soluções Customizadas
A Vishay BLH e Vishay Nobel possuem
um know-how único em tecnologia de
medição e controle. A engenharia de cé-
lulas de carga da Vishay desenha produ-
tos que oferecem as melhores combina-
ções de robustez, confiabilidade e preci-

são que se adaptam a necessidades espe-
cíficas. Entre as características dos siste-
mas Vishay incluem-se a imunidade à vi-
bração, choque horizontal e expansão
termal do objeto a ser pesado ou da for-
ça a ser medida.
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Indicadores Digitais Linha Graph-Gauge
Instrumento versátil que alia a precisão da
indicação digital com a instantaneidade da
indicação analógica, o BG 235 possui
display digital de 3 ½ dígitos de 13 mm e
display analógico de 51 segmentos de bar-
ras de led´s. Aceita sinais de entrada de
corrente 0-20 mA, 4-20 mA, 4-20 mA com
extração de raiz quadrada; tensão 0-10
Vcc, 1-5 Vcc linear ou com extração de
raiz quadrada; pneumática de 100 psi;

strain-gauge; termopares tipo J, K, L, N,
R; termorresistências Pt 100 @ 3 fios e
Cu10 @ 3 fios/ resistência 2 ohms a 10
Kohms; freqüência 50-70 HZ e 10-1000
Hz; amperímetros 0-5 A rms via TC. Ali-
mentação em 110, 220, 440 ou 24 Vca e
24 ou 125 Vcc. Disponível com fonte de
alimentação para transmissores @ 2 fios,
saída de corrente para retransmissão e 1
ou 2 relés para alarme.

Transmissor de Posição Angular
O transmissor de posição Angular TZA300H
possui um transdutor de posição rotativo,
de alta precisão e baixíssimo torque, consti-
tuído por um elemento magneto-resistivo
fixo e um imã permanente móvel, operan-
do sob o princípio do Efeito Hall. O eixo-
rotor do transdutor possui giro livre, ou seja,
nenhum dano mecânico é causado ao sen-
sor quando seu limite sensorial angular é ex-
cedido. A rotação pode ser horária ou anti-
horária. Suas principais características são a

vida útil virtualmente infinita, a força de atu-
ação ultrabaixa e a excelente resposta a va-
riações rápidas. O TZA300H pode ser utili-
zado nas mais variadas aplicações  industri-
ais tais como válvulas de controle, manuais
ou modulantes, comportas e sistemas bas-
culantes  e em alinhamento de esteiras trans-
portadoras. O display é de cristal líquido
(LCD) com 3½ dígitos. O sinal de saída é de
corrente 4-20mA linearmente proporcional
à posição angular do eixo-rotor.

Indicador Digital para Trasmissor Miniatura
O indicador GIA 420 possui sinal de entra-
da de 4-20 mA @ 2 fios e pode ser
conectado a transmissores de pressão com
conector DIN 43650. Seu display de cristal
líquido com dígitos de 10 mm de altura

pode ser programado para indicação de
pressão em faixas de – 1999 a + 999 com
ponto decimal em qualquer posição. O in-
vólucro é de plástico ABS com tela frontal
em policarbonato e grau de proteção IP65.

Indicadores Digitais Linha IDP-204
Os indicadores digitais universais da série
IDP-204 da Digitrol oferecem um display
com escala programável e 2 ou 4 alarmes
livremente configuráveis. A entrada univer-
sal permite a conexão de vários tipos de
termopares, termorresistências Pt100, sinais
de tensão e corrente contínua. A fonte de
alimentação auxiliar permite a alimentação

de transmissores @ 2 fios. O painel frontal
simples e o perfil compacto fazem do IDP-
204 o indicador ideal para seu processo. O
indicador vem equipado com sinalizadores
que mostram o status dos alarmes. Possui
função de detecção de queima do sensor
(burnout) para as entradas de termopares,
termorresistências e tensão mV.

Indicadores e Transmissores de Temperatura JM65MU
O Transmissor de Temperatura JM65MU
possui um conversor/linearizador micro-
processado capaz de aceitar diversos tipos
de termorresistências e termopares, bem
como sinais de até 500mVcc.  Além disso,
é possível programar o microprocessador
para executar uma linearização personali-
zada. O sinal de saída 4-20mA (ou inver-
tido 20-4mA) pode ser configurado sem
linearização (proporcional à resistência) ou
linearizado de acordo com o sensor (pro-

porcional à temperatura). A configuração
do transmissor é executada através de um
software para ambiente Windows® e um
cabo/adaptador para comunicação,
opcionais. A haste do sensor pode ser
montada integralmente à caixa do trans-
missor e conectada ao processo através de
uma conexão roscada permitindo que a
caixa possa ser girada e corretamente
posicionada, facilitando a leitura do display
digital de cristal líquido de 3 ½ dígitos.

Indicadores e Transmissores de Vazão JM65LCD
O transmissor de vazão JM65LCD pos-
sui um conversor capaz de aceitar o si-
nal de entrada de medidores de vazão
tipo turbina e indicar a vazão corres-
pondente.        A montagem do invólu-
cro de alumínio fundido pode ser inte-

gral à turbina ou remota por meio de
cabo. O display de cristal líquido de 3
½ dígitos é programável em uma faixa
de –1000 a 1999 com ponto decimal
em qualquer posição. Sinal de saída de
corrente 4-20 mA.

A Arnold Automation é especializada na
fabricação de sondas robustas para medi-
ção de conteúdo de umidade em vários
processos. Algumas aplicações típicas in-
cluem medição de umidade em:
• areia e pedregulhos (produção de

concreto)
• reprocessamento de areia de fundição
• areia de quartzo na fabricação de vidro
• processamento de alimentos

Medidor de Umidade em Sólidos Arnold

• produção de milho
• indústria de forragem para alimen-

tação animal
• pós cerâmicos e pastas
• materiais de construção
• indústrias químicas e farmacêuticas
As sondas de medição são disponíveis
em uma grande variedade de configu-
rações para instalação em silos, pro-
cessos, correias transportadoras etc.

O analisador de cloro residual FX-1000p da
Foxcroft utiliza o método mais preciso para
medir o nível de cloro residual em proces-
sos, similar àqueles utilizados em ambien-
te laboratorial. As leituras residuais são
instantâneas e não dependem de métodos
de amostragem. Este sistema minimiza atra-
sos nas leituras e conseqüente prejuízo do
controle. O sinal de saída de corrente 4-20
mA pode ser utilizado para acionar siste-
mas de controle, registradores gráficos ou

Analisador Amperométrico de Cloro Residual FX-1000
sistemas SDCD. As saídas de alarme podem
alertar operadores da planta sobre condi-
ções de alarme ou acionar sinalizadores re-
motos. O analisador é desenhado para ser
relativamente livre de manutenção e utili-
za vinagre branco destilado grau alimentí-
cio como solução tampão de pH, o que
torna o analisador simples, efetivo, econô-
mico e amigável com o ambiente. Faixas
de medição ajustáveis em campo de 0 a
0,1 até 0-60 ppm (mg/l).

Família de controladores multi-loop
programáveis que oferece soluções inte-
ligentes para controle de processos. Com
até 4 malhas independentes de controle
PID, o controlador AC possui uma bibli-
oteca de 12 estratégias de controle pré-
programadas para uma rápida imple-
mentação, além de blocos de funções
para livre programação. Pode apresen-

Controladores Multi-Loop ASCON Série AC Station
tar até 8 entradas analógicas, 8 saídas
analógicas e 32 entradas e saídas digi-
tais além de comunicação serial RS 485,
protocolo Mdbus e Jbus. Possui várias pá-
ginas préformatadas para visualização de
valores numéricos, gráficos de barras,
tendências, alarmes e menus visualizados
em um display de cristal líquido de alta
resolução.

O sistema ASCOMB O2 para controle de
conteúdo de oxigênio em gases combus-
tíveis é composto de uma sonda de óxi-
do de zircônio de resposta rápida e um
controlador. Permite a otimização da efi-
ciência da combustão por meio do con-
trole da relação ar/combustível econo-

Controle de Combustão e Emissão de Poluentes
mizando energia. Proporciona uma mai-
or segurança por permitir a identifica-
ção de anomalias e suas respectivas cor-
reções. O ASCOMB CO permite a
monitoração da emissão de monóxido
de carbono e seu controle reduzindo
impactos ambientais.

Ampla linha de balanças de precisão para
determinação de massa em laboratório
disponíveis em modelos com precisão
decimal, centesimal, milesimal e analí-
tica. O modelo Thermobalance TOPRAY
com capacidade de 160 g pode deter-
minar o nível de umidade (mínimo de
1% com resolução 0,01%) por meio do
princípio infravermelho (emissor de
quartzo). Possui mostrador gráfico de

Balanças Analíticas e Determinadoras de Umidade
cristal líquido com exibição simultânea
dos valores programados e atuais (tem-
po remanescente de secagem programa-
do e atual ou taxa de secagem atual, tem-
peratura programada e atual, data,
hora). Os resultados são expressos dire-
tamente em % de umidade ou sólidos
secos. Possui memória para até 30 pro-
gramas de secagem com até 3 rampas
de temperatura.

www.digitrol.com.br www.digitrol.com.br
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Banhos Termostáticos Líquidos para Calibração

Banhos de calibração compactos, precisos
e confiáveis. Estabilidade de controle ex-
cepcional (± 0,01º C). Equipados com
controladores digitais tipo PID.

Capacidades de 7 ou 12 litros e faixas de
-35+200 e -35+250º C.

Certificado pelo NIST.

Banhos Termostáticos Secos para Calibração
Disponíveis em dois diferentes formatos e
três faixas de temperatura (140º, 425º e
600º C). Invólucro de metal para uso em
campo. Alta precisão e estabilidade para
certificação de sensores de temperatura e
termostatos hidráulicos.
Insertos intercambiáveis que proporcionam
grande flexibilidade de uso. Tempos de
aquecimento e resfriamento rápidos.

Versão “H” com display de cristal líquido,
habilidade de criação, utilização e arma-
zenagem de 10 programas e resultados.
Disponível com software de calibração
(versão “H”) para programação de até 10
passos de temperatura e registro de resul-
tados em um PC.

Certificado pelo NIST.

Calibrador de Temperatura CE-350

Portátil, compacto e versátil permite a cali-
bração simultânea de cinco sondas a uma
temperatura máxima de 350ºC. Ideal para
utilização em campo ou laboratórios para

calibração de termopares, termorresistências
e outros sensores de temperatura.

Certificado pelo NIST.

Banho Fluidificado para Limpeza
de Peças de Extrusora

Processo de fluidificação através da degra-
dação dos resíduos plásticos pela transfe-
rência de calor do banho. Utiliza partículas
inertes de óxido de alumínio, que coloca-
das em movimento através de uma corren-
te de ar se fluidificam e transferem calor às

peças a serem limpas. Adequado para re-
moção de uma variada gama de plásticos,
tais como: ABS, resinas epóxi, neoprene,
nylon, PET, poliamida, policarbonato,
polipropileno, poliestireno, PVC, borrachas
termoplásticas, entre outros.

Coluna de Gradiente de Densidade

Ideal para grãos, filme e fibras. Apropriada
para determinação de distribuição de den-
sidade de pós. Ranges de densidade entre

0,80 e 2,70 g/ml. Ideal para medição de
densidade de Nylon 6, Nylon 66, PTFE,
Polipropileno, PVC e outros plásticos.

Calibrador de Temperatura U CAL 400

O UCAL 400 proporciona uma fonte de
temperatura constante, segura e seca. É
rápido, leve e econômico, podendo ser
utilizado em bancada ou como unidade

portátil em campo. O calibrador cobre uma
faixa de temperatura que vai de 5ºC aci-
ma da ambiente até 430ºC. Disponível
com 10 diferentes tipos de inserto.

www.techne.com

Sistema modular para análise de teor
de óleo e graxas em água, o analisador
de TOG destina-se à análise de água em
plataformas de petróleo (descarte de
água produzida, água de injeção etc),
refinarias, plantas petroquímicas, quími-
cas e outros. Utiliza o princípio de
fotometria de infravermelho próximo
(NIR) na faixa de 900 a 1100 nm. Pos-
sui controlador que realiza uma limpe-
za pneumática cíclica temporizada, in-
jetando ar ou gás natural. Possui tam-
bém limpeza líquida baseada no grau

Analisador de TOG

de sujidade das janelas.  As medições
são expressas em unidades de “ppm de”
(mg de terra diatomácea/litro de água
destilada) e posteriormente expressas
em ppm de óleo (mg de óleo por litro
d´água.) O equipamento permite o
armazenamento de até 16 curvas de
correlação para serem utilizadas em 8
tipos de óleo. O sistema é composto de
sensor e conversor fotométrico,
controlador de limpeza, bomba de
cisalhamento, periféricos de limpeza e
sistema de coleta e descarte.

Dispositivos de medição de vazão na for-
ma de um canal aberto com dimensões
padronizadas. A água é forçada por uma
garganta estreita, sendo que o nível da
água a montante da garganta é o
indicativo da vazão a ser medida, atra-
vés de fórmula consagrada. Construída
em peça única pelo processo hand lay-
up (moldagem por contato), sua estru-
tura é feita com a aplicação de fios de

Calha Parshall

fibra de vidro impregnados com resina
ortoftálica. A parte interna em contato
com o fluido possui acabamento liso com
aplicação de gel isoftálico na cor azul.
Possui escala graduada fixada na parte
interna da calha. Disponíveis em tama-
nhos de 1" até 96", faixas de vazão de
0,40 a 356 m3/h. É utilizada em conjun-
to com um sistema ultra-sônico de me-
dição de nível.

Termômetro para plastômetro

Os termômetros de vidro da série GP
3000 da Digitrol fabricados especial-
mente para a Dynisco Polymer Test são
indicados para a cal ibração de
Plastômetros (Medidores de Índice de
Fluidez). A temperatura é uma variável
importantíssima para o cálculo do Índi-
ce de Fluidez e o desempenho do
plastômetro. O termômetro é construído

em vidro apropriado para alta tempera-
tura e possui uma escala em preto com
graduação de 0,2°C. A validação pode
ser facilmente obtida pelo ponto de 0°C
disponível na parte inferior da escala
utilizando-se água destilada e gelo pica-
do.  Construção em “T”, com precisão
de 0,2°C, atende a norma ASTM D1238.
Disponíveis em faixas de 60 a 380°C

Ensaios em Plásticos

Equipados com um Plastômetro Dynisco podemos
efetuar ensaios de fluidez em resinas plásticas (PEAD,
PEBD, PP, NYLON, ABS entre outras). O nosso
plastômetro faz a correlação da viscosidade intrín-
seca em resinas PET.

• Índice de fluidez (taxa de fluxo) conforme norma
ASTM D1238, métodos A e A/B

• Viscosidade intrínseca do PET
• Testes de reometria de baixa taxa de

cisalhamento
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Registrador Gráfico Logoline 500
O LOGOLINE 500 é um equipamento
microprocessado com 3 sinais de entrada
universal (termopares, termorresistências,
entrada de potenciômetro, tensão ou cor-
rente) que registra as variáveis em forma
de traços contínuos sobre uma carta gráfi-
ca utilizando penas coloridas. Opcional-

mente pode ser equipado com 8 entradas
lógicas, 8 saídas @ relé, fonte de alimen-
tação 24 Vcc para transmissores @ 2 fios
e comunicação serial RS 422/485. Possui
display  alfanumérico vácuofluorescente
com brilho ajustável.  Pode ser programa-
do pelo teclado ou por software.

Registrador Gráfico Logoprint 500
O LOGOPRINT 500 é um equipamento
microprocessado com 3 ou 6 sinais de en-
trada universal (termopares, termorresis-
tências, entrada de potenciômetro, tensão
ou corrente) que registra as variáveis em
forma de multipontos e/ou textos sobre

uma carta gráfica utilizando uma cabeça
impressora . Opcionalmente pode ser equi-
pado com comunicação serial RS 422/485.
Possui display  alfanumérico vácuofluores-
cente com brilho ajustável. Pode ser pro-
gramado pelo teclado ou por software.

Registrador Gráfico Sem Papel Logoscreen 500
O LOGOSCREEN 500 é um registrador
gráfico que dispensa o uso de carta gráfi-
ca ou penas. Com 3 ou 6 canais de entra-
da universal. As medições são armazena-
das eletronicamente e disponibilizadas
para avaliação local ou remota (em um
PC). O display colorido de 5" “ permite a
visualização das variáveis em 10 formatos
diferentes. A transferência de dados pode
ser feita por meio de disquete ou por via
serial por meio do programa de avaliação

que é utilizado para gerenciar, arquivar,
visualizar e avaliar os dados registrados. O
software suporta capacidade de rede per-
mitindo que vários usuários possam obter
dados do mesmo banco na rede. O
software servidor de comunicação PCA
permite que os dados do registrador se-
jam lidos por meio da interface serial de
forma manual ou automática.  Seu tama-
nho reduzido torna-o ideal para a substi-
tuição dos registradores de carta.

Registrador Gráfico Sem Papel Logoscreen CF
O LOGOSCREEN CF é um registrador grá-
fico que dispensa o uso de carta gráfica
ou penas. Com 6 ou 12 canais de entra-
da universal pode ser expandido para 36
canais com a utilização dos módulos
mTRON. As medições são armazenadas
eletronicamente (memória de 32 , 64 ou
128 MB) e disponibilizadas para avalia-
ção local ou remota (em um PC). O
display colorido de 5.7" permite a
visualização das variáveis em vários for-
matos: gerente de grupos, diagrama ver-
tical e horizontal, gráfico de barras,
númerica individual por canal, relatório

de eventos. A transferência de dados pode
ser feita por meio do cartão compact
flash ou por meio do programa de avali-
ação que é utilizado para gerenciar, ar-
quivar, visualizar e avaliar os dados
registrados. O software suporta capacida-
de de rede (Ethernet) permitindo que
vários usuários possam obter dados do
mesmo banco de dados. O software ser-
vidor de comunicação PCA permite que
os dados do registrador sejam lidos por
meio da interface serial de forma manual
ou automática. Opcionalmente pode ser
equipado com interface PROFIBUS-DP.

www.jumo.de

Indicadores e Totalizadores de Vazão

Indicadores microprocessados para
monitoração e totalização de vazão utili-
zados com os medidores tipo turbina da
Blancett e outros medidores com saída de

freqüência. Disponíveis com alimentação
por bateria ou em loop de 4-20 mA com
várias opções de montagem, inclusive uma
versão à prova de explosão.

Turbinas para Líquidos Corrosivos Série CorrExx
Desenvolvidas para aplicações em
processos  corros ivos ,  as  turb inas
CorrExx são construídas em AISI 316L
e Fluorosint® compatíveis com a mai-

oria dos produtos químicos. Podem
ser utilizadas em processos com alta
temperatura (150°C) e alta pressão
(5000 psi).

Medidores de Vazão de
Deslocamento Positivo Série 1750
Os medidores de vazão de deslocamen-
to positivo da série 1750 são destina-
dos às aplicações que requerem alta pre-
cisão na medição de fluidos em uma

ampla faixa de viscosidades. Possui so-
mente duas partes móveis, garantindo
assim uma operação precisa, confiável e
altamente durável.

Turbinas Sanitárias 3A Série Flocean
As turbinas sanitárias Flocean foram de-
senvolvidas para aplicação nas indústrias
alimentícias, farmacêuticas e de bebidas.
Oferecem precisão, versatilidade e durabi-
lidade. Utilizam tecnologias avançadas para

o polimento dos componentes internos
atendendo as exigências da norma 28-03
3A (FDA – Food and Drug Administration)
e é recomendada para processos CIP (clean-
in-place) e SIP (sterilize-in-place).

Turbinas para Líquidos Série QuickSert
Simples em design e construção, as tur-
binas QuickSert utilizam retificadores de
fluxo à montante e à juzante o que lhes
confere um alto grau de precisão. Seu

design entre flanges requer menor espa-
ço e facilita a instalação, com diminui-
ção de custos. Disponíveis em diâmetros
de até 10".

Turbinas para Líquidos Série 1100
Construídas em aço inoxidável, as turbi-
nas da série 1100 foram desenvolvidas
para suportar as mais rigorosas aplicações
de medição de vazão de líquidos. Man-

tém a precisão e a integridade mecânica
em fluidos abrasivos e corrosivos
comumente encontrados em aplicações
industriais.

www.blancett.com - www.epiflow.com

Medidor de vazão mássica micropro-
cessado para gases, tipo termal em linha.
Proporciona uma medição direta da va-
zão ou velocidade mássicas sem necessi-

Medidor de Vazão Mássica Tipo Termal em Linha
dade de correções de pressão e tempera-
tura. Não possui partes móveis. Ideais para
grandes tubulações podendo medir vazões
desde 0.004 SCFM até 1300 SCFM.

Medidor de vazão mássica micropro-
cessado para gases, tipo termal de in-
serção. Proporciona uma medição di-
reta da vazão ou velocidade mássicas

Medidor de Vazão Mássica Tipo Termal de Inserção
sem necess idade de correções de
pressão e temperatura. Não possui
partes móveis. Ideal para tubulações
a partir de 2”.

Registrador Gráfico Sem Papel Logoscreen NT
O Logoscreen NT representa a mais nova
geração de registradores sem papel da
Jumo. Ele se destaca pelo design modular
para aquisição de dados de medição (de 3
até 18 entradas universais e 24 entradas/
saídas binárias internamente). Seu concei-
to de operação inovador e os altos padrões
de segurança previnem o acesso e manipu-
lação não autorizados dos dados armaze-
nados. Os dados podem ser visualizados
tanto em imagens de processo como em
curvas de medição tais como um gráfico
de barras ou em formato alfanumérico. A

operação é facilitada pelo botão frontal
guiado por menu. Possui display colorido
de 5.5" tipo TFT com 256 cores, 320 x 240
pixels. Como padrão apresenta Interface
Ethernet, RS232/RS485 e opcionalmente
PROFIBUS DP e leitor de código de barras.
Os dados são armazenados eletronicamente
e disponibilizados para avaliação local ou
remota (em um PC). A transferência de
dados é feita por meio do cartão compact
flash ou do programa de avaliação que é
utilizado para gerenciar, arquivar, visualizar
e avaliar os dados registrados.
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Registrador Gráfico Sem Papel Logoscreen ES
O LOGOSCREEN ES é um registrador grá-
fico sem papel  que atende às exigências
da FDA 31 CFR Parte 11 para aquisição,
armazenamento e arquivamento seguro de
dados na indústria farmacêutica.  Com 6
ou 12 canais de entrada universal, as me-
dições são armazenadas eletronicamente
(memória de 32, 64 ou 128 MB) e
disponibilizadas para avaliação local ou
remota (em um PC). O display colorido
de 5.7" permite a visualização das variá-
veis em vários formatos: gerente de gru-
pos, diagrama vertical e horizontal, gráfi-
co de barras, numérica individual por ca-
nal, relatório de eventos. A transferência
de dados pode ser feita por meio do car-

tão compact flash ou por meio de
software. Um software Gerenciador de
Segurança permite a criação de usuários e
perfis com diferentes níveis de acesso (as-
sinaturas eletrônicas) e autoridade para
intervenções. O Gerenciador de Trilha de
auditoria permite a reconstrução do curso
de eventos. Suporta capacidade de rede
(Ethernet) permitindo que vários usuários
possam obter dados do mesmo banco de
dados. O software servidor de comunica-
ção PCA permite que os dados do regis-
trador sejam lidos por meio da interface
serial de forma manual ou automática.
Opcionalmente pode ser equipado com
interface PROFIBUS-DP.

Softwares de Avaliação e Gerenciamento
O software de avaliação PCA 3000 é um
programa que roda em ambiente Windows
NT 4.0/2000/XP e é utilizado para gerenciar,
arquivar, visualizar e avaliar os dados
registrados pelos registrados da linha
LOGOSCREEN. Os dados de instrumentos
com diferentes configurações são reconhe-
cidos pelo programa e armazenados em
bancos de dados. O usuário pode acessar
conjuntos específicos de dados a qualquer
tempo. Todos os canais analógicos e digi-
tais do registrador podem ser combinados
em grupos para análise. É possível expor-
tar os dados para planilhas, de modo que
possam ser processados em outros progra-

mas (ex. Excel). O PCA 3000 possui capa-
cidade de rede permitindo que vários usu-
ários obtenham dados do mesmo banco de
dados de forma independente. O software
PCC (servidor de comunicação) permite que
os dados do registrador sejam lidos via
interface serial de forma manual ou auto-
mática (ex.diariamente às 23h00).  O
software Gerenciador de Segurança PCS
(LOGOSCREEN ES)  é um software para
administração do controle de acesso. O
software Gerenciador de Trilha de Audi-
toria PC  permite a documentação de ações
operacionais que possam levar a alterações
dos dados registrados.

Controladores de Temperatura Série iTRON
Controladores microprocessados de entrada
universal com dois ou três sinais de saída (relés
e lógicas) para controle de temperatura (aque-
cimento e resfriamento). Possuem função de
rampa, auto-sintonia e temporizador. Os

modelos iTRON 08 e iTRON 04 apresen-
tam dígitos de 20 mm permitindo uma fácil
visualização à distância. Disponíveis nos ta-
manhos 48 X 24 mm, 48 X 48 mm, 48 X 96
mm, 96 X 48 mm e 96 X 96 mm.

Controladores de Temperatura Série dTRON
Controladores microprocessados de en-
trada universal com até cinco sinais de
saída (relés, corrente, tensão ou lógicas)
para controle de temperatura (aqueci-
mento e resfriamento) . Além da entra-
da da variável de processo, os
controladores da série dTRON possuem

uma segunda entrada para indicação da
corrente de aquecimento ou setpoint ex-
terno. Possuem função de rampa, auto-
sintonia e rampa de partida para méto-
do canal quente. Disponíveis nos tama-
nhos 48 X 48 mm, 48 X 96 mm, 96 X 48
mm e 96 X 96 mm.

Termostatos Digitais Série ecoTRON
Os controladores da série ecoTRON são
termostatos eletrônicos para controle sim-
ples de temperatura (aquecimento ou
resfriamento). Possuem sinais de entrada
para Pt 100 , Pt 1000 e KTY2x @ 2 fios,
display de cristal líquido retro-iluminado

e saída @ relé.
Possuem função de degelo e contador de
horas de serviço para registrar o tempo de
operação de um compressor de
resfriamento. Disponíveis em versão para
painel (75 X 36 mm) e trilho DIN .

Telefone industrial para uso em área
classificada, o AUTELDAC é robusto e
resistente, desenvolvido para suportar
abusos do operador e ambientes extre-
mos. Possui invólucro de poliéster re-
forçado com fibra de vidro, teclado se-
lado, monofone em policarbonato com

Sistema de Chamada e Comunicação Page/Party
O sistema de comunicação industrial
PAGE/PARTY permite integrar todas as
áreas de uma planta de um modo simples
e eficiente. A função de chamada permite
a localização de pessoas com a simples
ação de tirar um fone do gancho e fazer
uma chamada propagada por alto-falan-
tes e cornetas. A pessoa chamada vai até
a estação mais próxima, tira o fone do
gancho e inicia a conversação. O sistema
PAGE/PARTY pode ser integrado à linha
telefônica ou PABX de modo que chama-
das externas possam acessar o sistema e

vice-versa. Adicionalmente, uma interface
permite a geração de tons de alerta ou
mensagens pré-gravadas para motificação
da natureza e da localização de emergên-
cias para o pessoal da planta melhorando
sistemas de alarme e emergência.
O seu design modular reduz o investimen-
to em peças e facilita a expansão. Esta-
ções de comunicação com canceladores de
ruído de alto desempenho permitem uma
comunicação clara mesmo em áreas indus-
triais altamente ruidosas. Disponíveis es-
tações à prova de explosão.

Telefones de Emergência
A Gai-Tronics oferece uma linha de telefo-
nes de emergência especialmente desen-
volvida para atender a várias aplicações.
Estes telefones proporcionam ao usuário
uma forma rápida e fácil de acessar a polí-
cia, estações de segurança, centros de in-

Telefones Industriais
A linha de telefones industriais da Gai-
Tronics está em contínua expansão. Pos-
suímos telefones industriais, intrinseca-
mente seguros, resistentes a vandalismo,
para salas limpas, com auto-discagem. As
áreas de aplicação são as mais diversas:
plantas químicas e petroquímicas, alimen-

tícias, farmacêuticas, refinarias, estações de
trem, ou seja, qualquer lugar que requeira
um telefone confiável e durável. Todos os
telefones industriais são equipados com
cápsulas canceladoras de ruído. Disponí-
vel em versão intrinsecamente segura para
uso em áreas classificadas.

Telefones à Prova de Explosão Auteldac
cordão espiralado. Certificado para uso
em áreas classificadas Zona 1, Grupo IIC
ou para apl icações  em minas
(AUTELDAC 310). Com relé adicional
para atuar campainha ou baliza exter-
na e contato para indicação de fone fora
do gancho.

Sistemas de Comunicação Industrial
Microprocessados

Utilizando microprocessadores de alta
tecnologia, estes sistemas Gai-Tronics ofe-
recem funções de controle avançado para
melhoria da comunicação.
Utilizando as estações da Série SmartTM, o
AdvanceTM permite a monitoração de es-
tações em uso, verificação da integridade
do cabo do sistema e das cornetas, divi-
são de estações em grupos ou zonas, cha-
mada priorizada, controle inteligente de
volume e impressão de relatórios, sendo

o que há de mais moderno em sistemas
de notificação de emergência. Com o Sonic
AlarmTM é possível a integração de áreas
remotas, sem a necessidade de cabos.
O MarinExTM foi especialmente desenvol-
vido para atender às severas exigências de
comunicação em plataformas marítimas.
É a opção ideal para grandes sistemas,
onde a presteza e eficiência da comunica-
ção é fator determinante para a qualida-
de e a segurança.

formação ou outras localidades. Os telefo-
nes oferecem um botão para acesso rápido
e um alto-falante e microfone para permi-
tir uma comunicação com mãos livres. Uti-
lizados em campi de universidade, dormi-
tórios, hospitais ou áreas industriais.

www.gaitronics.com
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Controladores Série DICON
Controladores de entrada universal, livre-
mente configuráveis disponíveis nos for-
matos 96 X 96 mm e 96 X 48 mm (retra-
to e paisagem). Apresentam display de 4
dígitos, 5 ou 8 leds para indicação do
estado de chaveamento e modos de ope-
ração além de um display de 8 dígitos
para textos. Com 2 ou 4 entradas analó-

gicas e até 6 saídas (relé, relé de estado
sólido, saídas lógicas, saídas de corrente
e saída de tensão para alimentação de
transmissores @ 2 fios. Os controladores
das séries 401 e 501 podem rodar até
10 programas com um total de 100 seg-
mentos (perfis) . Possuem comunicação
serial RS 485 e PROFIBUS

Controladores Multi-Loop Série Imago 500
O Imago 500 é um controlador micropro-
cessado com até 8 canais de controle. Seu
display colorido de 5" com 27 cores pos-
sui 2 telas individualmente programadas
e adaptadas com textos, valores de pro-
cesso, figuras de fundo e ícones. Com 8
entradas analógicas, 6 entradas lógicas, 6
saídas e duas interfaces seriais RS 422/485
e Profibus-DP. O módulo lógico e mate-
mático pode ser utilizado para adaptar o
instrumento a uma série de tarefas de con-

trole (cascata, razão, diferencial de  tem-
peratura, medição psicrométrica de umi-
dade). A função de registro permite criar
uma representação gráfica das variáveis
para observação e otimização do proces-
so de controle com um ciclo de arma-
zenamento de 60 a 3600 medições por
hora. Permite a criação de até 50 progra-
mas com 1000 segmentos. Pode ser pro-
gramado remotamente via linha telefônica
(Teleservice).

Controladores para Estufas de Cozimento
Série Imago F3000

Os controladores IMAGO F3000 são equi-
pamentos dedicados para o controle de
estufas de cozimento e defumação de
embutidos e equipamentos associados (ge-
radores de fumaça, catalizadores etc). O
display colorido de 5" possui telas
programáveis. Capacidade para 99 progra-
mas (receitas) escolhidos a partir de ícones
do produto. As receitas são programadas
a partir da designação de vários passos de

processo e seus respectivos setpoints. O
cozimento pode ser feito por vários pro-
cessos: delta de temperatura, fator F (fa-
tor de eliminação de bactérias) e fator C
(eficiência do processo), ou uma combi-
nação destes. Com o software Teleservice,
o instrumento pode ser programado remo-
tamente através da rede telefônica facili-
tando o diagnóstico e a manutenção das
estufas pelos seus fabricantes.

Controladores Eletromecânicos de Temperatura
Linha completa de controladores eletrome-
cânicos de temperatura. Podem ser forne-
cidos em diferentes versões (monitores,
limitadores, monitores de segurança e

limitadores monitores) para montagem em
painel, superfície ou dutos. Faixas de tem-
peratura de –50 a + 500°C, capilar  de
cobre ou aço inoxidável.

Controlador de Temperatura Eletromecânico
com Indicação

O MICROSTAT é um controlador de
temperatura de baixo custo, fácil insta-
lação e operação com um contato de 5
A, 250 Vca. O display analógico permi-
te a visualização à grande distância. Não
é suscetível a interferências eletromag-

nét icas e permite uma operação
confiável. O ajuste do setpoint pode ser
feito por meio da manopla no visor.
Disponível em faixas de temperatura de
até 400°C e diversas configurações de
conexão e capilar.

Termopares e Termorresistências
Linha ampla de termopares e termor-
resistências em faixas de–200 A +
1600°C, em vários estilos: roscados, de
inserção, de superfície, tipo baioneta,
fabricados com vários tipos de materi-

ais e conexões elétricas (cabeçotes uni-
versais, miniatura, à prova de explo-
são). Sensores em aço inoxidável to-
talmente sanitários (CIP/SIP) e resisten-
tes à vibração.

www.jumo.de

Ensaios de Materiais Plásticos
Linha completa de equi-
pamentos para ensaios
de materiais plásticos
utilizados para testar as
propriedades físicas,
mecânicas, termais e de
flamabilidade de polí-
meros em laboratório ou
em linha. Incluem:

• Determinação de Temperatura de Amolecimento VICAT
• Determinação de Flamabilidade de Resinas
• Teste de Resistência ao Impacto pela Queda de Dardo

(Dart Drop)
• Testadores de Impacto Izod e Charpy (Manual e Instrumentado)
• Medidores de Índice de Fluidez (Plastômetros)
• Reômetros capilares
• Hot Tack Heat Sealer (Soldabilidade de Plásticos)
• Viscosímetro em linha

Testador de Impacto Tipo Pêndulo - BPI e API
O testador básico de impacto tipo pêndu-
lo modelo BPI determina a energia
requerida para o rompimento de espé-
cimes padrões de materiais plásticos ou
cerâmicos e a resistência dos plásticos
entalhados e da cerâmica à quebra por
choque de flexão segundo as normas Izod
(ISO R18O) e Charpy (ISO R179). O mo-
delo API é um Testador de Impacto Tipo

Pêndulo Instrumentado que determina a
resistência ao impacto de corpos de prova
padronizados. Ele utiliza um transdutor
piezoelétrico sem précarga altamente pre-
ciso montado na cabeça do impactador.
Os resultados de um único ou vários cor-
pos de prova podem ser digitalmente anali-
sados e graficamente visualizados ou trans-
feridos para planilhas (Excel).

Plastômetro (Medidor de Índice de Fluidez)
Os  plastômetros LMI 4000 atendem e ex-
cedem as exigências da norma ASTM D1238
e outros padrões internacionais. Meio preci-
so e de baixo custo para monitoração
laboratorial das características de vazão de
materiais plásticos (PEBD/ PEAD, NYLON,
PVC, EVA, PET etc). Realiza testes pelos mé-
todos A, B, A/B (densidade aparente), rela-
ção da vazão, viscosidade intrínseca do PET.
O encoder digital (opcional) mede a veloci-
dade de descida do pistão (até 15 medições

por carga) permitindo a medição do índice
de fluidez em tempo real com seleção auto-
mática do comprimento da bandeirada. O
software MIWORKS permite a aquisição de
dados e parâmetros de teste diretamente do
plastômetro, criação de gráficos de controle
e análise estatística. Uma função especial
permite correlacionar o valor do índice de
fluidez com a viscosidade intrínseca tornan-
do-se uma ferramenta indispensável para
recicladores de resinas PET.

Reômetro Capilar
Os  reômetros capilares série LCR 7000 per-
mitem a análise do comportamento
reológico de polímeros fundidos com o mais
alto nível possível de precisão e repetibi-
lidade. A possibilidade de teste simultâneo
com taxas de cisalhamento altas e baixas
torna-o ideal para a análise de materiais
elastoméricos, fibras e aplicações relacio-
nadas onde os assuntos de alongamento
devem ser discutidos. O software LAB KARS
for WINDOWS permite a coleta e análise
avançada de dados com e armazenagem

em tempo real.  Gráficos padrões mostram
gráficos de viscosidade versus taxas de
cisalhamento, viscosidade versus degrada-
ção termal etc. Permite a plotagem de cur-
vas específicas (tais como a de Carreau com
ou sem dependência de temperatura). Cal-
cula automaticamente as correções de
Rabinowitsch e Bagley, além de efetuar
outros cálculos: IMV, correlação da V.I. (vis-
cosidade intrínseca). Com a utilização de
um sistema de micrômetro a laser é possí-
vel a medição do inchamento do extrudado.

Viscosímetro em Linha
O VISCOSENSOR é um reômetro em li-
nha compacto que é agregado ao proces-
so através de uma linha anular de transfe-
rência com tomada M18 por onde o ma-
terial entra e sai. O VISCOSENSOR é con-
trolado por uma unidade de controle que
contém um controlador microprocessado,
fontes de alimentação, controladores de
velocidade do motor e 8 I/O analógicas
para retransmissão da temperatura, pres-

sões, velocidade do motor, índice de flui-
dez ou viscosidade aparente além de saí-
das seriais RS 232 ou 485 que permitem
aos sistemas supervisórios da planta
monitorarem os dados gerados pelo equi-
pamento. Utilizado para monitorar a vis-
cosidade ou índice de fluidez de uma gran-
de variedade de polímeros fundidos tais
como PEBD, PEBBD, PEAD, PC, PS, TPE,
PET, PA6, PP e EVA.

Hot Tack Heat Sealer – Soldabilidade de Plásticos
Equipamento para simulação de aplica-
ções de selagens em filmes plásticos, o
HOT TACK HEAT SEALER é o sistema
mais completo para teste de resistência
de filmes plásticos. Único que atende as
exigências da norma ASTM F 1821-98,

Método A, permite a medição de pega a
quente (Hot Tack), solda a quente com
teste de resistência da solda fria (Ultimate)
e resistência à delaminação (peel
strenght). A operação é automática do
princípio ao fim.

www.dynisco.com
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Indicadores Linha di eco
Indicador digital compacto para visua-
lização de temperaturas medidas por
meio de sensores Pt100, Pt1000 e ter-
mômetro de resistência KTY2X-6 (circui-
to @ 2 fios). Possui display de cristal

líquido retro-iluminado de 3 caracteres.
Possui alarme com relé reversível capa-
cidade 10 A.  Disponível com alimenta-
ção em 230 Vca, 115 Vca, 24 Vcc e 12
Vcc.

Linha completa de acessórios para piro-
metria incluindo os sensores de platina
e platina-cerâmica (chips) tipo filme pla-
no ou circular  (Pt 100, Pt 500 e Pt
1000). Os chips de platina da Jumo se
distinguem pela alta resistência ao cho-

Sensores de Temperatura e Acessórios
Para Pirometria

que e vibração com fios de conexão re-
sistentes à tensão.  Cabeçotes universais
e miniatura para termoelementos,
construídos em alumínio, ferro, aço inox,
nylon e baquelite. Dispomos também
dos blocos cerâmicos.

Indicadores Linha di 08 e di 32
Indicadores digitais medindo 48 X 24 mm
(di 32) e 96 X 48  mm (di 08) são disponí-
veis para indicação e monitoração de valo-
res limite em aplicações industriais. Sua
entrada universal configurável permite a
conexão de termopares, termorresistências,
potenciômetros ou transdutores com sinais

de corrente e tensão. A taxa de amostragem
da entrada de medição é de 4 medições
por segundo. Possui display de 4 dígitos de
LEDS é altamente legível (20 mm para o di
32). Possui 2 saídas @ relé e 1 saída lógica
5V/20 mA. Alimentação disponível em 110-
240 Vca e 20-53 Vca/Vcc.

Indicadores Linha di 48
Instrumento versátil com entrada univer-
sal programável permite a conexão dire-
ta de termômetros de resistência,
termopares, potenciômetros, transmisso-
res de resistência ou transdutores com si-
nais de tensão (-10V a + 10V) e corrente

(-100 a + 100 mA). Possui fonte de ali-
mentação de 24 V integral para alimen-
tação de transmissores @ 2 fios. Display
de 4 dígitos de LEDS de 14 mm de altu-
ra. Alimentação disponível em 110-240
Vca e 20-53 Vca/Vcc.

Indicadores Portáteis de Temperatura Linha TDA
Os indicadores portáteis TDAt-55 e TDAw-
55 são termômetros eletrônicos portáteis,
compactos, precisos e com rápido tempo
de resposta. Permitem a conexão de
termopares ou termômetros de resistên-
cia para medição de temperatura em su-

Transmissores de Temperatura dTRANS T01
Os transmissores de temperatura
microprocessados da série T01 aceitam
entradas de termopares L, J, T, K, E, N, S,
R, B, D e ,C; termorresistências Pt100, Pt
500, Pt 1000, Ni100, Ni500 e Ni1000 @
2/3 ou 4 fios. Para montagem em cabeçote
proporcionam um sinal de saída de cor-
rente 4-20 mA @ 2 fios eletricamente iso-
lado ou com protocolo HART sobreposto

ao sinal. Alimentação de 8 a 35 Vcc ou  8-
30 Vcc (na versão para área classificada
EEx ia IIC T6). Livremente configurável por
meio de um software inclusive com
linearização customizada ou por meio de
programador portátil (na versão HART). O
modelo T01 T possui as mesmas caracte-
rísticas porém destina-se à montagem em
trilho DIN.

perfícies, líquidos, gases ou materiais a
granel. Sondas intercambiáveis permitem
a adaptação a várias aplicações. Possui
display de cristal líquido de 3 ½ dígitos
de alto contraste e função “hold” para lei-
tura mínima e máxima.

www.jumo.de

Indicadores de Pressão Séries 1390 e 1391
Indicadores microprocessados 1/8 DIN
(48 X 96 mm) com display digital de 5
dígitos (10 a 99900). Com dois relés de
alarme livremente configuráveis e sinali-
zação no frontal. Sinal de entrada de
strain-gauge 350 Ohms com sensibilidade
automática de 1,4 a 4 mV/V (mod. 1390)
e entradas de corrente (mA), tensão Vcc
(mod. 1391). Opcionalmente podem ser
equipados com sinal de saída para

retransmissão (0-20 mA, 4-20 mA, 0-5
Vcc e 0-10 Vcc com escalonamento
ajustável) ou saída serial RS 485 isolada
protocolo MODbus/Jbus para coleta remo-
ta de dados. O 1391 pode ser equipado
com fonte de 24 Vcc para alimentação
de transmissores @ 2 fios. O software
DynaLink permite a armazenagem e o
download de configurações. Alimentação
em 100-240 Vca ou 24 Vcc/Vca.

Indicadores de Pressão Série UPR/MPR 700
Indicadores microprocessados tamanho ¼
DIN (96 X 96 mm) com display digital
duplo de 5 dígitos (10 a 99900). Com 2
(ou 3) relés de alarme. Sinal de entrada
de strain-gauge 350 Ohms, 2 a 4 mV/V,
corrente (mA) e tensão Vcc. Uma segunda
entrada (termopares, termorresistência,
corrente ou tensão) permite a visualização

da temperatura. Saída para retransmissão
(0-20 mA, 4-20 mA, 0-5 Vcc e 0-10 Vcc)
podendo ser equipado com uma segunda
saída, fonte de 24 Vcc para alimentação
de transmissores @ 2 fios e uma saída serial
RS 485 isolada protocolo MODbus/Jbus
para coleta remota de dados. Alimenta-
ção em 100-240 Vca ou 24 Vcc/Vca.

Controladores de Pressão Série ATC 770
Controladores microprocessados tamanho
¼ DIN (96 X 96 mm) com display digital
duplo de 5 dígitos (10 a 99900). O
algorítimo único de auto-sintonia (PID,
adaptativo, précarga integral) permite o
cálculo dos parâmetros de controle (PID).
O display secundário mostra o setpoint, o
desvio, a saída em %, a rotação do motor
em RPM ou a indicação de pico ou vale
de medição. A saída de controle é
selecionável entre 0-10 Vcc, -10 a + 10
Vcc, 0-5 Vcc, 0-20 mA e 4-20. Possui tam-

bém dois relés de alarme. O sinal de en-
trada é programável entre entrada de
strain-gauge 350 Ohms com sensibilidade
automática de 2 a 4 mV/V e entradas de
corrente (mA) e tensão (Vcc). Pode ser
equipado com uma saída auxiliar para
retransmissão (0-20 mA, 4-20 mA, 0-5 Vcc
e 0-10 Vcc) e fonte de 24 Vcc para ali-
mentação de transmissores @ 2 fios ou
uma saída serial RS 485 isolada protocolo
MODbus/Jbus e 4 entradas digitais. Ali-
mentação em 100-240 Vca ou 24 Vcc/Vca.

Indicadores e Controladores de Temperatura
Séries 1400/1440

Os indicadores da série 1400 são indica-
dores de temperatura para montagem em
painel (1/8 DIN) com sinal de entrada
selecionável entre termopares J, K, L,N,R,S
e T, termoressistências Pt100, linear de 0-
60 mVcc, 0-5 Vcc, 0-10 Vcc, 0-20 mA ou
4-20 mA. As entradas lineares podem ser
digitalmente escalonadas entre –2000 a
+ 4000. Disponíveis com 2 alarmes pro-
gramáveis (alto/baixo com reset manual
ou automático) e saída @ relé (SPDT, 3 A).
O 1440 é um controlador de temperatura

heat/cool (aquecimento e resfriamento)
tipo PID com sinal de entrada selecionável.
entre termopares tipo J,K,L,N e T ou
termorresistência Pt100 @ 3 fios. A saída
de controle de aquecimento é do tipo SPDT
3 A @ 250 Vca ou atuador SSR. A saída de
resfriamento pode ser programada para
relé SPDT 2 A @ 250 Vca ou atuador SSR.
Possui sinal de entrada para transforma-
dor de corrente para indicação da corren-
te de aquecimento. Alimentação 110/220
Vca.

Transdutores de Pressão para Processos
de Injeção de Plásticos

Linha completa de transdutores para me-
dição de pressão em processos de injeção:
sensores de pressão hidráulica, sensores de
pressão de cavidade e para bicos de inje-
ção. A medição da pressão hidráulica é de
baixo custo e assegura uma operação
confiável indicando irregularidades duran-
te o enchimento. A medição no bico de
injeção permite a medição da pressão real
da massa à medida que entra no molde
detectando variações de material ajudan-
do a manter a velocidade de enchimento
sem gerar excesso de pressão ou degradar

a resina. Um transdutor na cavidade dá
detalhes completos sobre a pressão de en-
chimento e recalque permitindo um con-
trole de comutação em função da pressão
interna do molde independente do curso
de injeção ou do tempo. Esta medição pro-
porciona uma melhor estabilidade
dimensional reduzindo o consumo de
matéria-prima, diminuindo o número de
rejeitos e aumentando a vida útil do mol-
de. A medição na cavidade pode ser feita
direta ou indiretamente (sensor atrás do
pino extrator).

www.dynisco.com
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Transmissores de Temperatura dTRANS T02
Os transmissores de temperatura micropro-
cessados da série T02 são transmissores
@ 4 fios  para montagem em trilho DIN
bastante versáteis. Aceitam entradas de
termopares L, J, T, K, E, N, S, R, B, D e C;
termorresistências Pt100, Pt 500, Pt 1000,
Ni100, Ni500 e Ni1000 @ 2, 3  ou 4 fios,
além de sinais de tensão e corrente. O si-
nal de saída pode ser de 0-20 mA, 4-20
mA ou 0-10 V. Os da série T02 PCP e LCD
apresentam também dois coletores aber-

tos que podem ser programados como
comparadores de limite. Os da série T02
LCD possuem um indicador local com
display de cristal, os da série T02 Ex po-
dem ser instalados em áreas classificadas
EX II (1) G D [EEx ia] IIC. Os sinais de en-
trada, saída e a alimentação auxiliar são
eletricamente isolados. Disponíveis com
alimentação de 20-53 Vca/Vcc ou 110-240
Vca (T02 PCP, LCD e T02 Ex) ou 24 Vcc
(T02 j)

Transmissores de Temperatura dTRANS T03
Os transmissores de temperatura da série
T03 são transmissores analógicos @ 2 fios
com ajuste digital para montagem em tri-
lho DIN ou cabeçote (universal ou minia-
tura). De baixo custo, aceitam o sinal de
entrada de termorresistência Pt100 @ 2

fios ou 3 fios e possuem saída de 4-20 mA
(T03 J, B e T) ou 0-10 V (T03 BU e T03
TU) linear com a temperatura. Alimenta-
ção de 7,5 a 30 Vcc ou 15-30 Vcc (T03
BU e T03 TU). A faixa escolhida pode ser
calibrada por meio de software.

Fontes de Alimentação e Isoladores de Sinal
Linha ampla de fontes de alimentação
e isoladores de sinal para montagem
em trilho DIN. As fontes da linha TN-
22/45 e 67 proporcionam alimenta-
ção de 24 Vcc para transmissores @ 2
fios. Os isoladores da série TT-45/4

aceitam entradas de transmissores de
0-20 mA, 4-20 mA e 0-10 V fornecen-
do alimentação para eles e isolando
eletricamente o sinal para proteção de
equipamentos eletrônicos contra altas
tensões de trabalho.

Psicrômetro para Medição de Umidade em Estufas
A medição psicrométrica de umidade é
baseada na evaporação da superfície
úmida de uma sonda que causa uma
queda na temperatura (bulbo úmido).
Uma segunda sonda é utilizada para
medir a temperatura do ar (bulbo seco).
A diferença de temperatura entre as duas
sondas representa a umidade relativa
que pode ser lida a partir de uma tabela

ou diagrama. É comum incorporar um
termômetro de resistência para medição
da temperatura ambiente. Alguns tipos
de controladores (DICON) processam os
sinais das duas sondas e indicam a umi-
dade relativa. O alojamento é construído
em aço inoxidável e pode trabalhar em
ambientes com temperaturas de até
100°C.

Medição de Temperatura e Umidade Para Sistemas
de Ar Condicionado e Automação Predial

Estes transmissores de umidade e tempe-
ratura foram especialmente desenvolvidos
para sistemas de aquecimento, ventilação
e ar condicionado (HVAC). Suas caracte-
rísticas especiais são a estabilidade em lon-
go prazo, alta precisão e excelente respos-
ta em altos teores de umidade e boa resis-
tência química. Disponíveis nas versões de

uso interno, parede, duto, bem como um
modelo miniatura, montados em aloja-
mentos atrativos, são ideais para a maio-
ria das tarefas de controle de ar condicio-
nado. Alguns modelos podem ser combi-
nados com medição de temperatura. As
aplicações típicas incluem: automação pre-
dial, almoxarifados, controle de ventilação.

Disponíveis em vários estilos para a me-
dição precisa e confiável de umidade e
temperatura em condições extremas: alta
temperatura, alta pressão, presença de
contaminantes químicos que podem da-
nificar o sensor. Estes transdutores
higrotermais medem a umidade atmos-

Transdutores de Umidade
férica relativa e a temperatura e, opcio-
nalmente, podem calcular a temperatura
de ponto de orvalho e a umidade abso-
luta, taxa de mistura, entalpia e tempe-
ratura de bulbo úmido. Versões à prova
de explosão, com comunicação serial e
display de cristal líquido.
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Monitores de Pressão para Polímeros Melt Monitor
O Melt Monitor foi desenhado para su-
portar os ambientes de extrusão mais hos-
tis propocionando uma medição precisa de
pressão da massa de polímeros. Possui
display digital integral, sistema de auto-zero
e função de pico do display para facilidade
de operação. Com um sensor de tempera-
tura integrado (opcional) o display pode
mostrar a pressão e a temperatura da mas-

sa de polímeros na extrusora simultanea-
mente. O Melt Monitor possui dois relés
de alarme que podem ser utilizados para
avisar o operador de uma pressão excessi-
va ou desligar a máquina. O Melt Monitor
pode também ser equipado com duas en-
tradas digitais para reset remoto e saídas
de 4-20 mA, 0-10 Vcc e 1-5 Vcc para
retransmissão do sinal de pressão.

Sensores de Pressão para Polímeros
A linha mais completa de sensores para me-
dição de pressão de massa de polímeros. São
disponíveis em faixas de 0 a 35 bar até 0 a
2000 bar em saídas de 3,33 mV/V, 4-20 mA,
0-5 Vcc e 0-10 Vcc. Versão com tomada de
temperatura para medição de pressão e tem-
peratura em um único alojamento da
extrusora. Vários níveis de precisão: 0,25%
(PT420), 0,5% (PT460) e 1% (DYN-X). Os
transmissores de pressão são equipados com

sistema de auto zero para facilidade de
comissionamento. A série especial MRT apre-
senta quatro faixas de pressão em um único
instrumento que podem ser selecionadas em
campo (0 a 200, 0 a 350, 0 a 500 e 0 a 700
BAR e seus equivalentes em psi, kgf/cm2 e
kPA) permitindo flexibilidade na instalação.
São disponíveis em saídas de 3,33 mV/V para
entrada direta em instrumentos de painel
(1390, UPR/MPR 700 e ATC 770).

Sensores de Pressão para Polímeros Série Digital
A série DIGITAL destina-se aos fabrican-
tes de máquinas e processadores que op-
taram pela tecnologia digital para trans-
missão de dados. Disponível em faixas de
0 a 35 até 0 a 2000 bar e saídas
DeviceNet e CANopen para rede. Ampla

escolha de materiais de diafragma para
uma melhor proteção contra corrosão e
abrasão. Versão com tomada de tempera-
tura para medição de pressão e tempera-
tura em um único alojamento da extrusora.
Precisão de ± 0,5%.

Transmissores de Pressão para Polímeros Série SPX
Os transdutores SPX são disponíveis com
saída de 4-20 mA (com sistema de auto-
zero para facilidade de comissionamento)
para conexão direta com CLP´s e sistemas
supervisórios e com protocolo Hart sobre-
posto ao sinal. Vários tipos de conexões
roscadas, flangeadas e tipo “button” para
os mais variados processos (extrusoras, rea-

tores de polimerização, linhas de transpor-
te) e ampla escolha de materiais de diafrag-
ma. Versões intrinsecamente seguras ou à
prova de explosão para instalação em áreas
classificadas. Versão com tomada de tem-
peratura para medição de pressão e tempe-
ratura em um único alojamento da extrusora.
Precisão de ± 0,25% ou ± 0,50%

Transmissores de Pressão para Polímeros
Série IPX I e IPX II
Para medições de pressão em processos de
extrusão de polímeros que requerem um alto
grau de precisão e estabilidade térmica. Os
transmissores IPX autocorrigem a medição
de pressão com relação aos efeitos da tem-
peratura do processo e ambiente, manten-
do uma precisão de 0,15% ou 0,25% den-
tro de uma faixa de 25 a 350°C. Vários ti-
pos de conexões: selos diafragmas remotos,
conexões roscadas ou flangeadas ou outras

customizadas para aplicações em processos
de produção de fibras, extrusão, medição
de viscosidade, reatores de polimerização,
processos de polimerização contínua e linhas
de transporte de polímeros. Com saída 4-
20 mA e protocolo HART sobreposto ao si-
nal. O IPX I possui invólucro não acendível
para instalação em áreas classificadas. O IPX
II é equipado com display e invólucro à pro-
va de explosão ou intrinsecamente seguro.

Transmissores de Pressão para Extrusão
de Alimentos e Produtos Médicos

0,25 % ou 0,50 %. As séries PT 418 e PT
419 utilizam um óleo de enchimento es-
pecial e são disponíveis em saídas de 3,33
mV/V, 4-20 mA, 0-5 Vcc e 0-10 Vcc em
faixas de 0 a 70 até 0 a 700 bar com pre-
cisão de 0,5%. O EPR3 utiliza um sistema
mecânico sem enchimento de líquido e é
disponível em faixas de 0 a 100 até 0 a
700 bar com precisão de 0,5%.

Transdutores e transmissores de pressão
destinados a processos de extrusão em pro-
cessos alimentícios ou farmacêuticos e que
atendem às exigências das normas do FDA.
A série PT 410, com sinal de 3,33 mV/V
utiliza enchimento de Nak e diafragma de
Inconel 718 para resistência à abrasão em
faixas de 0 a 35 até 0 a 700 bar e tempe-
raturas de até 530°C com precisão de ±
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Eletrodos de pH e Oxirredução
A Jumo é hoje um dos maiores fabricantes
de sensores eletroquímicos na Europa. Os seus
sensores de pH e redox são utilizados em
vários setores industriais. Um dos segredos
do sucesso da Jumo está nos vidros-mem-
brana utilizados na fabricação de eletrodos.
A linha de eletrodos combinados (pH e
referência)  JUMO eco Line e BlackLine
compõe-se de sensores de medição de alta
qualidade com uma ótima relação custo/
benefício. As aplicações típicas incluem a
monitoração de água potável, piscinas,
aquários (água marinha), estufas, banhos
terapêuticos, água de chuva entre outras.
A linha de eletrodos tecLine oferece
sensores de alta qualidade para aplicações
profissionais em processos. São eletrodos
combinados (o eletrodo de vidro ou me-

tal e o de referência em um único eixo).
Dependendo do tipo, uma sonda de tem-
peratura pode ser acoplada. Aplicações
incluem: plantas de saneamento, medição
em suspensões, processos de esterilização
e alta temperatura, processos altamente
alcalinos, processos contendo fluoretos ou
com baixas temperaturas.
Os equipamentos da linha 202900 com-
plementam a linha de sensores para me-
dição de pH e oxirredução da Jumo. São
construídos em uma grande variedade de
montagens, eletrólitos de referência, dia-
fragmas e vidros-membranas. O multi-
sensor MULTITRODE permite a medição
de pH, potencial redox e temperatura com
um único sensor. Além disto, dispomos de
cabos de conexão.

Células de Condutividade
Células de condutividade são utilizadas em
conjunto com transmissores para medição
da condutividade eletrolítica de líquidos.
A Jumo dispõe de uma linha completa de
células para atender às mais variadas exi-
gências em todos os tipos de indústrias.
A linha BlackLine Lf-GT utiliza um grafite
especial como material de eletrodo. Este
grafite especialmente tratado permite a
medição de condutividade em faixas a 0 a
100 mS/cm para aplicações universais tais
como monitoração de água potável, troca-
dores de íon e plantas de osmose reversa,
tecnologia de horticultura e sistemas de
acquacultura. Uma sonda de temperatura
pode ser opcionalmente integrada.
A linha BlackLine Lf-EC é uma versão
compacta com um sensor de temperatura
incorporado. As células podem ser
roscadas em tubulações de pequeno diâ-
metro nominal. As faixas de medição vão
de 0.1 a 5000 µS/cm.
A linha eco Line com corpo em PVC é

composta de células de condutividade de
baixo custo próprias para processos com
temperaturas de até 55°C e pressões de
até 6 bar @ 20°C. Possui versões com plugs
tipo T para fácil instalação em linhas de 1,
1 ½” e 2" permitindo também uma fácil
remoção para limpeza e manutenção do
sensor. Um sensor de temperatura pode
ser integrado opcionalmente para compen-
sação externa. Faixas de medição de 0 a 1
mS/cm ou 0.01 a 15 mS/cm.
As células da linha tecLine Lf-VA podem
ser utilizadas em aplicações de água pura
e água ultrapura, indústrias farmacêuticas,
químicas e alimentícias. As células,
construídas em aço inoxidável ou titânio,
apresentam várias configurações de cone-
xão ao processo com faixas de 0.05 µS/cm
a 1 mS/cm.
A linha tecLine Lf-TA é apropriada para
instalação em contêineres ou calhas aber-
tas em faixas de 0 a 1 mS/cm ou 0.01 a 15
mS/cm com temperaturas de até 90°C.

Transmissores de Condutividade Série ecoTRANS Lf
Os transmissores de condutividade
ecoTRANS Lf 01/02 /03 são utilizados,
em conjunto com células de medição,
para medição da condutividade de líqui-
dos.       A faixa de medição é livremente
configurável entre 0-5 microSiemens/cm
até 0-200 mS/cm. Aceita sinais de tem-
peratura de termorresistência Pt 100 ou

Pt1000. O sinal de saída também pode
ser livremente configurado (0-20 mA, 4-
20 mA, 0-10 V, 2-10 V) e é eletricamente
isolado. O ecoTRANS Lf 02 é equipado
com um relé reversível. O ecoTRANS Lf
03 possui um display de cristal líquido.
Montado em trilho DIN, sua alimentação
é em 24 Vcc.

Transmissores de Condutividade Série CTI920
Os transmissores de condutividade série
CTI920 são utilizados para a medição
de condutividade específica de líquidos
particularmente em processos com de-
posição de sujeira, óleo, graxa ou cál-
cio. Trabalham sob o princípio indutivo
de medição evitando problemas tais
como a decomposição do eletrodo e
polarização. Com células construídas em
PVC (para aplicações até 55°C), PVDF
(120°C) ou PEEK (140°C) são equipa-
das com uma termorresistência Pt100

para a correção da medição de
condutividade em função das variações
de temperatura. Faixas selecionáveis en-
tre 0–1 mS/cm até 0–500 mS/cm. Um
invólucro de poliamida reforçado com
fibra de vidro protege a eletrônica que
fornece um sinal de 4-20 mA. Aplicações
típicas incluem plantas de dessalinização,
separação de fases na indústria
cervejeira, controle de concentração de
ácidos e soluções cáusticas em processos
químicos entre outros.

Fotometria na Indústria de Papel e Celulose
O controle fotométrico é ideal para aten-
der às necessidades da indústria de papel
e celulose.  Desde a água bruta até a des-
carga, os fotômetros OPTEK monitoram
o consumo de produtos químicos e a qua-
lidade do produto ao mesmo tempo em
que proporcionam informação vital para
minimização do impacto ambiental. Uma
das aplicações típicas é a medição de
dióxido de cloro. Utilizam o princípio de
absorção da luz para proporcionar uma
medição em tempo real da concentração
de dióxido de cloro em processos líquidos
e gasosos. Medidores de duplo canal per-
mitem compensar distúrbios decorrentes
de deposição de material no sistema
óptico, presença de níveis variados de
particulados (turbidez) e envelhecimento

da lâmpada, permitindo a otimização da
eficiência da reação dos geradores de
dióxido de cloro, dosagem apropriada e
melhoria no controle de lavadores de ga-
ses para redução de emissões de dióxido
de cloro na atmosfera. Outras aplicações
na indústria incluem ainda:

• Controle de branqueamento por peró-
xido de hidrogênio

• Medição de cor da água bruta (amareli-
cidade)

• Medição de cor de efluentes (para dosa-
gem de floculantes)

• Medição de concentração de SO2 .
• Concentração de gás ClO2 em lavadores

de gás
• Concentração de Dióxido de Cloro

Fotometria na Indústria Alimentícia
As indústrias alimentícias po-
dem se beneficiar da
fotometria para soluções de
controle de otimização de pro-
cessos de desinfecção, colora-
ção e controle de qualidade.

Aplicações típicas incluem:
• Cor e turbidez de água bruta de entrada
• Qualidade de produtos colorantes (ca-

ramelo, cúrcuma, urucum)
• Controle de flavorizantes
• Medição de ácido paracético, cloro, ozô-

nio e dióxido de cloro em sistemas de
desinfecção

• Controle de filtração e separação
• Redução DBO

Fotometria na Indústria de Laticínios
A indústria de laticínios também pode se
beneficiar da fotometria para otimização
do controle de várias etapas do processo:
pasteurização, linhas de envase, linhas de
retorno CIP, evaporadores, saída de
efluentes, entre outras. As aplicações típi-
cas incluem:

• Detecção de interface  (leite, creme, io-
gurte, manteiga, sorvete)

• Detecção de vazamento em trocadores
de calor e evaporadores

• Redução de DBO (Demanda Bioquími-
ca de Oxigênio) em efluentes

• Controle de água de reúso
• Controle de processo CIP e SIP
• Controle de separador

 

Medição de Turbidez Haze
O controlador HAZE DTF16 é um sistema
de medição de turbidez altamente preci-
so desenvolvido para atender aplicações
em sistemas de filtração de clarificadores
em cervejarias, destilarias, vinícolas, sucos
cítricos, água engarrafada e laboratórios
em geral. O HAZE DTF16 é equipado com
um design óptico avançado de três feixes
de luz espalhada. Ele mede com precisão
a luz espalhada @ 11° e @ 90° com com-
pensação simultânea da luz para uma me-

dição eficaz de uma ampla gama de partí-
culas que contribuem para a turvação da
cerveja. A compensação altamente preci-
sa do conjunto óptico e a geometria
otimizada das armaduras evitam que luz
dispersa interna ou externamente afete a
medição. São completamente desnecessá-
rios a calibração e o ajuste de zero uma
vez que o sistema trabalha de forma livre
de derivação devido à estrutura otimizada
e à eletrônica avançada.

www.jumo.dewww.optek.de
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Fotometria em Linha
Os medidores de turbidez, concentração
e absorção UV operam pelo princípio de
interação da luz e do meio (líquido de
processo) através da medição da absor-
ção e dispersão de luz. Operam em pres-
sões de até 1500 psig e temperaturas de
até 220ºC.  Estes equipamentos únicos
proporcionam uma análise precisa e em
tempo real do processo. Aplicações típi-
cas incluem medição de sólidos, líquidos
ou gases para detecção ou medição de
concentração, traços de contaminantes,
interface entre produtos, controle de qua-

lidade e uma ampla gama de outras me-
dições nas indústrias:

• Química
• Petroquímica
• Biotecnologia e Farmacêutica
• Refino de Petróleo
• Saneamento
• Papel e Celulose
• Alimentícia
• Cervejeira
• Laticínios

Fotometria na Indústria Cervejeira
Os fotômetros OPTEK trazem para a in-
dústria cervejeira um nível de controle
nunca antes possível. Com a monitoração
de concentração e turbidez em pontos crí-
ticos do processo, seja na sala de fabrica-
ção, na fermentação, na filtração e sepa-
ração ou no envase é possível monitorar a
consistência do produto lote a lote. Apli-
cações típicas incluem:

• Separação de fases cerveja/água, mos-
to/água, levedura/cerveja

• Controle de qualidade de cor ou turbidez
EBC

• Controle de filtro
• Controle de separador
• Dosagem de malte
• Controle de retorno de condensado

Fotometria na Indústria de Refino e Petróleo
Os fotômetros OPTEK detectam e medem,
continuamente, sólidos, líquidos ou gases,
no que se refere à concentração de consti-
tuintes, traços de contaminantes, interface
e qualidade de produto.
As medições típicas incluem:
• Detecção de traços de hidrocarbonetos

e aromáticos (BTX) em água
• Traços de água em combustíveis refina-

dos e óleos
• Cor ASTM, Saybolt ou APHA,
• Concentração de sólidos em suspensão
• Concentração de dióxido de enxofre
• Controle de alquilação
• Controle de destilação
• Recuperação catalística

• Contaminação de combustível
• Traços de água em análise de carbono

orgânico total (TOC).
As medições podem ser feitas em filtros,
unidades de destilação, reatores,
tanques de armazenamento,
linhas de transferência de cus-
tódia, coalescedores,
lavadores de gás, torres de
resfriamento, linhas de
condensado em trocadores de
calor etc. Os fotômetros
OPTEK são desenhados para processos in-
dustriais e instalações Classe I, Divisão 1,
com temperaturas de até 260 Graus Celsius
e pressões de até 7500 psig.

Fotometria em Biotecnologia - Crescimento Celular
Os analisadores de bioprocessos da série
Controlador de Fermentador da OPTEK fo-
ram especialmente desenhados para se
integrarem facilmente em fermentadores
e biorreatores existentes. A concentração
de biomassa em tempo real é medida em
função da absorção do infravermelho pró-
ximo. Uma medição confiável em linha do
crescimento celular reduz grandemente o
tempo de amostragem e análise off-line e
os riscos de contaminação inerentes a es-
tes procedimentos. Juntamente com ou-
tras medições, tais como o pH, a DO (den-
sidade óptica), a temperatura etc, esta
medição importante garante aos usuários

a habilidade de rastrear as característi-
cas do crescimento celular e iniciar ajus-
tes para otimização do processo em la-
boratórios de pesquisa, plantas-piloto e
áreas de produção. Reconhecida por sua
excelência em medição de culturas ce-
lulares e de fermentação, a OPTEK ofe-
rece a solução ideal para vários tipos de
sistemas de produção.

Outras aplicações

• Cromatografia líquida de alta performance
• Sistemas de filtração UF/MF/RO
• Controle de centrífugas

www.jumo.de

O Logoscreen Acqua é um sistema uni-
versal de aquisição de dados. Além de
entradas de corrente e tensão, sinais de
sensores de temperatura, variáveis espe-
ciais de medição tais como pH, potencial
de oxirredução, cloro livre, dióxido de clo-
ro, ozônio, condutividade e medições de
concentração podem ser aquisitadas como
sinais de entrada. O instrumento pode ser
equipado com 3 ou 6 entradas de medi-
ção isoladas e oferece várias funções de
registro. Os procedimentos de calibração
e compensação de temperatura estão in-
tegrados ao instrumento, eliminando a

necessidade de um transmissor separado.
O registro dos dados pode ser feito no
modo normal (registro contínuo), opera-
ção por evento ou ainda por tempo deter-
minado. As funções especiais para todas
as entradas de medição incluem: conexão
de eletrodos de pH (por meio de conversor
de impedância ou transmissor); menu de
calibração dos sensores (1,2 ou 3 pontos);
avaliação da condição do eletrodo;
logbook dos procedimentos de calibração
e envelhecimento do sensor.  Possui display
de cristal líquido com 27 cores e menus
em português.

Acessórios para Montagem
As câmaras de transfluência são utilizadas
para suporte de sensores eletroquímicos
(eletrodos combinados de pH e redox,
células de condutividade, termômetros de
compensação) na montagem direta na li-
nha principal ou derivações. Protegem o
sensor contra quebra e permitem uma
vazão adequada para evitar-se erros de
medição. Os kits de imersão permitem a
instalação segura em reservatórios aber-

tos e calhas. Os kits de troca rápida po-
dem ser operados manualmente para
montagem e remoção dos sensores em
condições de processo sem interrupção de
fluxo. Eles são  particularmente utilizados
em ciclos fechados ou para medição de
água de entrada e saída em plantas de
purificação de água. Pode ser também ins-
talado na lateral de tanques permitindo a
remoção sem o seuesvaziamento.

Indicadores e Controladores de pH,
Condutividade e Oxirredução

Estes instrumentos indicam e controlam as
variáveis de pH, condutividade e oxire-
dução aquisitadas por eletrodos e células
de medição instaladas em soluções aquo-
sas. O transmissor possui 2 entradas
analógicas e 2 entradas lógicas. A primei-
ra entrada analógica recebe o sinal de ele-
trodos de pH, ou um eletrodo de vidro
(também de antimônio) ou redox. A se-
gunda  entrada analógica pode ser utiliza-
da para conectar termômetros de resistên-

cia Pt 100 ou Pt 1000 para compensação
de temperatura. Várias tarefas de controle
podem ser implementadas com as saídas
de relé e/ou analógica. O instrumento pode
atuar como um limitador ou como um
controlador modulador para dosagem de
produtos.Também está disponível com
comunicação serial RS422/485 com pro-
tocolo Modbus/Jbus ou Profibus-DP. Uma
caixa especial permite a montagem do
controlador em parede.

Analisador de Oxigênio Dissolvido
Para medição de concentração de oxigê-
nio dissolvido em soluções aquosas. Com
sinal de saída de 4-20 mA proporcional à
concentração de oxigênio do meio, isola-
do galvanicamente do sinal de medição.
Utiliza um sensor eletroquímico com mem-
brana que pode ser substituído. O micro-

processador incorporado processa e com-
pensa a temperatura, pressão barométrica
e salinidade. As áreas típicas de aplicação
são as plantas municipais de tratamento
de água e esgotos,  monitoração de água
potável, prevenção de poluição da água e
fazendas de piscicultura.

Analisador de Cloro dTRANS Az-01
Sensor de medição do tipo amperométrico
para determinação de cloro livre, dióxido
de cloro e ozônio em soluções aquosas. A
célula para cloro livre pode ser empregada
para determinar os seguintes agentes
inorgânicos de cloração: cloro gás (Cl2), clo-
ro produzido eletroliticamente, hipoclorito
de sódio, hipoclorito de cálcio. A eletrôni-
ca integrada proporciona um sinal de saída

de corrente de 4-20 mA  já compensado
para as variações de temperatura do pro-
cesso. A calibração é realizada por meio de
instrumentos conectados (indicador,
controlador, CLP etc). A célula de medição
pode ser conectada diretamente ao indica-
dor controlador dTRANS Az-01 que forne-
ce a tensão necessária para a célula e uma
calibração simples do sistema.

Registrador Multiparamétrico Logoscreen Acqua

www.optek.de
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Transmissores de Pressão Série dTRANSp30/31/32/33
Disponíveis em uma grande variedade de
conexões de processo e sinais de saída para
atender às mais variadas aplicações. Os
transmissores dTRANSp30 são disponíveis
em faixas de 0 a 0,25 bar até 0 a 600 bar
(pressão relativa e absoluta) para medi-
ção de pressão de líquidos e gases e apre-
sentam sinais de saída de 0-20 mA (3 fios),
4-20 mA (2 fios e 3 fios);  0,5 a 4,5 V (3
fios);  0 a 10 V (3 fios) e  0 a  5 V (3 fios)
em temperatura de–30 a +120°C com
conexões roscadas ou seladas. Os da série
dTRANSp31 são disponíveis em faixas de

pressões de 0 a 0,25 bar até 0 a 25 bar
para altas temperaturas (–30 a +200°C).
Para meios gasosos e baixas pressões são
indicados os da série dTRANSp32 em
faixas de 0 a 0,04 bar até 0 a 0,6 bar
(pressão manométrica). Os da série
dTRANSp33 são próprios para áreas clas-
sificadas (II ½ GD EEx ia IIC T4-T6 com
uso de barreira de segurança intrínseca)
em faixas a partir de  0 a 0,25 bar até 0 a
600 bar (manométrica e absoluta) e
disponíveis somente com sinal de saída de
4-20 mA @ 2 fios

Transmissores de Pressão Série Midas
Transmissores tipo miniatura utilizados
para medição de pressão relativa em lí-
quidos e gases. Disponíveis em faixas a
partir de 0 a 1,6 bar até 0 a 25 bar inclu-
sive com faixas combinadas de vácuo e
pressão, com sinais de saída de 4-20 mA

@ 2 fios, 0.5-4.5V @ 3 fios, 1-5 e 1-6 V
@ 3 fios. Com três versões de conexão elé-
trica são ideais para aplicações que requei-
ram transmissores confiáveis e de baixo
custo. A versão MIDAS HP apresenta-se
em faixas de 0-100 até 0-600 bar.

Transmissores de Pressão Série dTRANS p02
Os transmissores microprocessados da sé-
rie dTRANS p02 são utilizados para me-
dição de pressão relativa e absoluta em
gases, líquidos e vapores corrosivos ou não
corrosivos. Possui  sinal de saída de 4-20
mA @ 2 fios e protocolo HART sobrepos-
to ao sinal. A versão EEx ia IIC permite a
instalação em área classificada. Para apli-
cações especiais tal como em meios alta-
mente viscosos, o dTRANS p02  pode ser
equipado com selos diafragmas em vários

estilos. O display digital permite a
visualização da pressão em 13 unidades
de engenharia e em %, o valor da saída
de corrente em mA, a temperatura do
sensor em °C além de informações do
sensor e os valores máximos e mínimo
medidos (detector de pico e vale). Dispo-
níveis em faixas de –100 a + 100 mbar
até 0-25 bar. A versão CERAMIC opera
pelo princípio capacitivo utilizando sensor
de cerâmica.

Transmissores de Pressão Série dTRANS p02 Delta
Os transmissores microprocessados da série
dTRANS p02 DELTA permitem a medição
de pressões diferenciais em faixas de –60 a
+ 60 mbar até – 1 a + 25 bar de gases,
líquidos e vapores corrosivos ou não corro-
sivos. Possui  sinal de saída de 4-20 mA @ 2
fios e protocolo HART sobreposto ao sinal.
A versão EEx ia IIC permite a instalação em
área classificada. Podem ser equipados com

selos diafragmas diversos para aplicações em
meios corrosivos, viscosos ou potencialmen-
te agressivos. O display digital permite a
visualização da pressão em 13 unidades de
engenharia e em %, o valor da saída de cor-
rente em mA, a temperatura do sensor em
°C além de informações do sensor e os va-
lores máximos e mínimo medidos (detector
de pico e vale).

Transmissores de Nível Hidrostático
Série dTRANS p90
Os sensores de pressão da série dTRANS
p90 são utilizados para a medição de ní-
vel em poços de grande profundidade por
meio da pressão hidrostática excercida no
diafragma.  Possui um sensor Pt100 em-

butido para compensar os erros induzidos
pela variação de temperatura. Disponíveis
com sinal de saída de 4-20 mA em várias
faixas de pressão podendo ser utilizados
em poços de até 200 metros.

Transmissores de Baixa Pressão Série 4304
Os transmissores de pressão e pressão di-
ferencial da série 4304 são ideais para
medição de pressão, vácuo e pressão dife-
rencial em gases não corrosivos. Ideais para
aplicações em sistemas de ar condiciona-
do e controle de filtro são disponíveis em
faixas a partir de 0-10 Pa  ou 0 a 0,5 mbar

até 0 a 1000 mbar, inclusive com versões
especiais para pressão barométrica. Apre-
senta 14 tipos de sinais de saída em cor-
rente ou tensão e vários tipos de alimen-
tação. Opcionalmente podem possuir in-
dicador digital de cristal líquido e relés para
alarme.

www.jumo.dewww.siemens.com

Medidor de Vazão Ultra-Sônico Intrusivo
O sistema SONOKIT foi projetado para
retrofitting úmido em tubulações existen-
tes. É um medidor ultra-sônico de vazão
do tipo intrusivo com duas ou quatro son-
das para ser adaptado a tubulações de 8"
até 78" com classe de pressão PN 40. Per-

mite a montagem em tubulações vazias e
sob pressão (hot-tap) sem interrupção do
processo. Ideal para aplicações na área de
saneamento básico e controle de perdas.
O sistema inclui todo o serviço de instala-
ção por técnicos altamente especializados.

Medidores Eletromagnéticos MAG 5100W
Os medidores eletromagnéticos da linha
SITRANS F M medem a vazão de fluidos
eletricamente condutivos (mínimo 5 µS/
cm). O MAG 5100W é especialmente pro-
jetado para aplicações em água e sanea-
mento. Seu formato cônico proporciona
maior precisão nas baixas vazões, tornan-
do-se particularmente útil na detecção de
vazamento. Pode ser adaptado a instala-

ções em que fique diretamente enterrado
ou constantemente submerso. O MAG
5100 W atende as normas para uso com
água potável e esgoto e medição fiscal.
Disponíveis em montagem compacta e
remota, em diâmetros de 1" até 48", grau
de proteção IP67/68, precisão de 0,25%,
Várias opções de revestimentos do tubo
sensor e dos eletrodos.

Medidores Eletromagnéticos MAG 3100
Os medidores eletromagnéticos MAG
3100 permitem a medição dos meios de
processo mais extremos devido à sua fle-
xibilidade na grande gama disponível de

materiais de revestimento, eletrodos e
flanges. Disponíveis em diâmetros de ½”
até 72", versão para alta temperatura (180
°C ) e alta pressão e áreas classificadas.

Medidores Eletromagnéticos MAG 1100 e 1100 Food
Os medidores eletromagnéticos MAG
1100 são particularmente apropriados
para medição de meios altamente agres-
sivos e abrasivos na indústria devido ao
seu design compacto tipo wafer e o tubo
de medição em cerâmica/PFA. São dis-
poníveis em diâmetros de 1/2" até 4" e
permitem a aplicação em processos de

dosagem. Podem ser usados para apli-
cações em altas temperaturas (até 200
°C). O MAG 1100 Food foi desenvol-
vido para a indústria de alimentos e be-
bidas e dispõe de várias possibilidades
de conexões ao processo. Cumpre to-
das as normas sanitárias inclusive a
EHEDG.

Medidor Eletromagnético a Bateria MAG 8000
Os medidores MAG 8000 proporcionam
uma solução acessível para medição de
vazão de água. Alimentado a bateria ele é
fácil de instalar em praticamente qualquer
local sem sacrifício da precisão ou do de-
sempenho. Com uma combinação de

tecnologia altamente eficiente e de ges-
tão de energia avançada, o MAG 8000
pode manter-se em funcionamento por até
10 anos em uma aplicação típica para a
detecção de vazão e para a medição fiscal
detalhada.

Medidores Mássicos SITRANS F C Coriolis
Os medidores mássicos SITRANS F C
Coriolis são utilizados para medição
de vazão mássica altamente precisa de
líquidos e gases em vazões extrema-
mente baixas. Com precisão de 0,1%
com uma rangeabilidade de 100:1, os
medidores baseados nesta tecnologia
medem densidade, vazão mássica e

volumétrica, percentual de fração
(dois fluidos com densidades diferen-
tes), grau BRIX/PLATO e temperatura.
Entre suas vantagens incluem-se o alto
grau de segurança e confiabilidade, a
baixa perda de carga, a compatibili-
dade com processos CIP e à resistên-
cia à corrosão.

Posicionadores Eletropneumáticos
Os posicionadores eletropneumáticos
inteligentes SIPART PS2  oferecem
muitas vantagens e benefícios sobre
dispositivos convencionais. Entre elas:
o controle por meio de sinal de cor-
rente  4-20 mA ,  protocolo HART,
PROFIBUS PA ou Foundation Fieldbus.

O SIPART PS2 pode ser utilizado para
atuadores lineares e rotativos. Dispo-
nível em versão para áreas classifica-
das e módulos de encaixe “plug-in”
para alarmes, feedback da posição da
válvula em 4-20 mA e transdutores de
posição externos.
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Medidores Ultra-Sônicos de Nível

Utilizados com os transdutores ultra-
sônicos da Siemens, permitem a moni-
toração de nível de líquidos em sistemas
de alarme, medição de nível diferencial,
monitoração de vazão em canal aberto

(calha Parshall). Com sinal de saída de
corrente e 6 saídas @ relé para controle
de bombas e outros equipamentos asso-
ciados, além de comunicação serial via
RS-485.

Medição de Nível Tipo Radar Sitrans LR 300
Os radares da série SITRANS LR 300 per-
mitem uma medição confiável do nível de
líquidos e materiais pastosos em tanques
de até 20 metros. Operam em faixa de
freqüência e sinal de transmissão de alta
velocidade e são virtualmente não afeta-
dos pelas condições atmosféricas ou de

temperatura. Aplicados em medição de
nível de produtos químicos, com presença
de vapor, poeira, incrustração, turbulên-
cia e agitação. A antena de PTFE é quimi-
camente imune e resistente à deposição
de material. Disponíveis com protocolo
Modbus, HART ou PROFIBUS PA.

Balanças para Correias Transportadoras
Para pesagem dinâmica de produtos em
correias transportadoras de minérios, fer-
tilizantes, grãos, carvão entre outros pro-

dutos. Ideal para aplicações extremas, tais
como a extração em minas e pedreiras  e
aplicações leves, como pesagem de fumo.

Medidores de Vazão para Sólidos Série Millflo
Os medidores da série Millflo medem a
vazão de produtos sólidos de tamanho,
densidade e fluidez variados em espaços
restritos. Os sólidos entram pela guia do
sensor produzindo uma deflexão mecâ-
nica quando atingem a placa sensora,

antes de continuar o seu caminho . Uma
célula de carga converte a força horizon-
tal da deflexão em um sinal elétrico. O
integrador processa este sinal em um
display e mostra a vazão instantânea e a
totalizada.

Chaves Capacitivas de Nível Série CLS-100
Chave capacitiva pequena, robusta e fácil
de instalar, a CLS-100 proporciona alta
confiabilidade para a deteccão de nível em
líquidos, sólidos e materiais pastosos. Sua
altíssima sensibilidade permite até mesmo
a detecção de espuma. Em contraste com

outras chaves capacitivas, a CLS-100 funci-
ona independentemente do eletrodo de re-
ferência, tornando desnecessário o uso de
eletrodo externo de referência. Assim, ela é
ideal para aplicações em tanques ou tubula-
ções fabricadas com materiais sintéticos.

Chaves Capacitivas de Nível Série CLS-200
Similares às chaves CLS-100, as chaves
CLS-200 asseguram um desempenho su-
perior em aplicações industriais. Possuem

design modular com uma ampla escolha
de configurações incluindo as versões com
haste, cabo e as sanitárias.

Chaves de Nível Tipo Pá Rotativa Série PLS-200
A PLS 200 é uma chave de baixo custo
para detecção de nível em aplicações de
sólidos a granel tais como grãos, cimen-
tos, granulados plásticos e cavacos de
madeira. Pode trabalhar com sólidos com
densidades entre 35 g/l até 100 g/l. Um
motor de engrenagens aciona uma pá

rotativa de medição que sente a presença
do material ao nível de montagem da PLS-
200. Quando o material entra em conta-
to com a pá, a rotação pára e um relé é
acionado. Quando a pá não está mais co-
berta pelo material a rotação retorna e o
relé volta à sua condição normal.

Medidor de Nível Tipo Radar Sitrans LR 400
Mais potentes que os SITRANS LR 300,
os radares SITRANS LR 400 trabalham
em uma freqüência modulada de 24
GHz permitindo a medição de níveis de
45 metros em aplicações difíceis parti-
cularmente em sólidos com alta tempe-

ratura ou níveis extremos de poeira ti-
picamente encontrados na indústria
cementeira. A alta relação sinal/ruído
contribui para uma reflexão excepcio-
nal de sinal, independente do valor
dielétrico do meio.

Chaves de Ultra-Sônicas de Nível Série ULS-200

Parte da família de sensores de alto desem-
penho da Milltronics, a ULS-200 é uma cha-
ve ultra-sônica de nível capaz de detecção
de dois níveis distintos em líquidos, materi-

ais pastosos e sólidos. Sua faixa de trabalho
se situa em 3 metros para sólidos e 5 metros
para líquidos e materiais pastosos sem nem
mesmo tocar no processo.

Transmissores de Pressão SITRANS P DS III

Os transmissores de pressão da série
SITRANS P DS III medem pressão abso-
luta, manométrica e diferencial com uma
precisão de 0,075%.  Sinal de saída em
4-20 mA com opção de protocolo HART e
PROFIBUS PA. Faixas de 1 mbar até 400

bar com opções de partes molhadas em
aço inox. Hastelloy, Monel, Tântalo e Ouro.
Podem ser utilizados com selos remotos
permitindo a medição de fluidos em alta
temperatura, corrosivos, viscosos ou
cristalizantes.

Transmissores de Pressão SITRANS P 300
Os transmissores SITRANS P 300 pro-
porcionam uma medição precisa com
robustez para os mais variados proces-
sos na indústria de alimentos, bebidas,
farmacêutica e biotecnologia. Apresenta
erro máximo de 0,075%, alojamento em

aço inoxidável e é disponível para me-
dição de pressão manométrica e absolu-
ta, podendo operar em processos até
200° C. Possui display digital de cristal
líquido e também protocolo HART ou
PROFIBUS PA.

Transmissores de Nível Série THE PROBE

Os transmissores de nível da série THE
PROBE oferecem alta confiabilidade para
medição de nível contínuo em faixas de
até 12 metros. Com sinal de saída de
corrente 4-20 mA @ 2 fios, o PROBE
incorpora um sensor de temperatura para

compensar erros na medição de nível
provocados por mudanças na temperatu-
ra do fluido. Fácil de instalar e manter, o
PROBE pode ser facilmente removido para
limpeza e oferece ótima relação custo/
benefício.

Medidor de Nível Tipo Radar Sitrans LR 200

Os radares da série SITRANS LR 200 uti-
lizam a tecnologia de radar por pulsos de
microoondas para uma medição de baixo
custo de líquidos em tanques de armaze-
nagem de até 20 metros. Este radar @ 2

fios possui uma antena construída em peça
única altamente resistente a químicos eli-
minando a necessidade de considerar a
compatibilidade com múltiplos materiais
e a selagem entre eles.

Sondas Ultra-Sônicas de Nível
As sondas de nível da série XPS/XCT
utilizam a tecnologia ultra-sônica para
medição de nível dos mais variados lí-
quidos e sólidos. Elas podem trabalhar
totalmente submersas e são resisten-
tes a químicos corrosivos. A série XPS

apresenta versões para medição de ní-
vel até 40 metros em temperaturas de
até 95 °C. A série XCT pode ser utili-
zada em medições de nível de até 12
metros em aplicações com temperatu-
ras de até 145 °C.
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Utilizados com os transdutores ultra-
sônicos da Siemens, permitem a moni-
toração de nível de líquidos em sistemas
de alarme, medição de nível diferencial,
monitoração de vazão em canal aberto

(calha Parshall). Com sinal de saída de
corrente e 6 saídas @ relé para controle
de bombas e outros equipamentos asso-
ciados, além de comunicação serial via
RS-485.

Medição de Nível Tipo Radar Sitrans LR 300
Os radares da série SITRANS LR 300 per-
mitem uma medição confiável do nível de
líquidos e materiais pastosos em tanques
de até 20 metros. Operam em faixa de
freqüência e sinal de transmissão de alta
velocidade e são virtualmente não afeta-
dos pelas condições atmosféricas ou de

temperatura. Aplicados em medição de
nível de produtos químicos, com presença
de vapor, poeira, incrustração, turbulên-
cia e agitação. A antena de PTFE é quimi-
camente imune e resistente à deposição
de material. Disponíveis com protocolo
Modbus, HART ou PROFIBUS PA.

Balanças para Correias Transportadoras
Para pesagem dinâmica de produtos em
correias transportadoras de minérios, fer-
tilizantes, grãos, carvão entre outros pro-

dutos. Ideal para aplicações extremas, tais
como a extração em minas e pedreiras  e
aplicações leves, como pesagem de fumo.

Medidores de Vazão para Sólidos Série Millflo
Os medidores da série Millflo medem a
vazão de produtos sólidos de tamanho,
densidade e fluidez variados em espaços
restritos. Os sólidos entram pela guia do
sensor produzindo uma deflexão mecâ-
nica quando atingem a placa sensora,

antes de continuar o seu caminho . Uma
célula de carga converte a força horizon-
tal da deflexão em um sinal elétrico. O
integrador processa este sinal em um
display e mostra a vazão instantânea e a
totalizada.

Chaves Capacitivas de Nível Série CLS-100
Chave capacitiva pequena, robusta e fácil
de instalar, a CLS-100 proporciona alta
confiabilidade para a deteccão de nível em
líquidos, sólidos e materiais pastosos. Sua
altíssima sensibilidade permite até mesmo
a detecção de espuma. Em contraste com

outras chaves capacitivas, a CLS-100 funci-
ona independentemente do eletrodo de re-
ferência, tornando desnecessário o uso de
eletrodo externo de referência. Assim, ela é
ideal para aplicações em tanques ou tubula-
ções fabricadas com materiais sintéticos.

Chaves Capacitivas de Nível Série CLS-200
Similares às chaves CLS-100, as chaves
CLS-200 asseguram um desempenho su-
perior em aplicações industriais. Possuem

design modular com uma ampla escolha
de configurações incluindo as versões com
haste, cabo e as sanitárias.

Chaves de Nível Tipo Pá Rotativa Série PLS-200
A PLS 200 é uma chave de baixo custo
para detecção de nível em aplicações de
sólidos a granel tais como grãos, cimen-
tos, granulados plásticos e cavacos de
madeira. Pode trabalhar com sólidos com
densidades entre 35 g/l até 100 g/l. Um
motor de engrenagens aciona uma pá

rotativa de medição que sente a presença
do material ao nível de montagem da PLS-
200. Quando o material entra em conta-
to com a pá, a rotação pára e um relé é
acionado. Quando a pá não está mais co-
berta pelo material a rotação retorna e o
relé volta à sua condição normal.

Medidor de Nível Tipo Radar Sitrans LR 400
Mais potentes que os SITRANS LR 300,
os radares SITRANS LR 400 trabalham
em uma freqüência modulada de 24
GHz permitindo a medição de níveis de
45 metros em aplicações difíceis parti-
cularmente em sólidos com alta tempe-

ratura ou níveis extremos de poeira ti-
picamente encontrados na indústria
cementeira. A alta relação sinal/ruído
contribui para uma reflexão excepcio-
nal de sinal, independente do valor
dielétrico do meio.

Chaves de Ultra-Sônicas de Nível Série ULS-200

Parte da família de sensores de alto desem-
penho da Milltronics, a ULS-200 é uma cha-
ve ultra-sônica de nível capaz de detecção
de dois níveis distintos em líquidos, materi-

ais pastosos e sólidos. Sua faixa de trabalho
se situa em 3 metros para sólidos e 5 metros
para líquidos e materiais pastosos sem nem
mesmo tocar no processo.

Transmissores de Pressão SITRANS P DS III

Os transmissores de pressão da série
SITRANS P DS III medem pressão abso-
luta, manométrica e diferencial com uma
precisão de 0,075%.  Sinal de saída em
4-20 mA com opção de protocolo HART e
PROFIBUS PA. Faixas de 1 mbar até 400

bar com opções de partes molhadas em
aço inox. Hastelloy, Monel, Tântalo e Ouro.
Podem ser utilizados com selos remotos
permitindo a medição de fluidos em alta
temperatura, corrosivos, viscosos ou
cristalizantes.

Transmissores de Pressão SITRANS P 300
Os transmissores SITRANS P 300 pro-
porcionam uma medição precisa com
robustez para os mais variados proces-
sos na indústria de alimentos, bebidas,
farmacêutica e biotecnologia. Apresenta
erro máximo de 0,075%, alojamento em

aço inoxidável e é disponível para me-
dição de pressão manométrica e absolu-
ta, podendo operar em processos até
200° C. Possui display digital de cristal
líquido e também protocolo HART ou
PROFIBUS PA.

Transmissores de Nível Série THE PROBE

Os transmissores de nível da série THE
PROBE oferecem alta confiabilidade para
medição de nível contínuo em faixas de
até 12 metros. Com sinal de saída de
corrente 4-20 mA @ 2 fios, o PROBE
incorpora um sensor de temperatura para

compensar erros na medição de nível
provocados por mudanças na temperatu-
ra do fluido. Fácil de instalar e manter, o
PROBE pode ser facilmente removido para
limpeza e oferece ótima relação custo/
benefício.

Medidor de Nível Tipo Radar Sitrans LR 200

Os radares da série SITRANS LR 200 uti-
lizam a tecnologia de radar por pulsos de
microoondas para uma medição de baixo
custo de líquidos em tanques de armaze-
nagem de até 20 metros. Este radar @ 2

fios possui uma antena construída em peça
única altamente resistente a químicos eli-
minando a necessidade de considerar a
compatibilidade com múltiplos materiais
e a selagem entre eles.

Sondas Ultra-Sônicas de Nível
As sondas de nível da série XPS/XCT
utilizam a tecnologia ultra-sônica para
medição de nível dos mais variados lí-
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até 95 °C. A série XCT pode ser utili-
zada em medições de nível de até 12
metros em aplicações com temperatu-
ras de até 145 °C.
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Transmissores de Pressão Série dTRANSp30/31/32/33
Disponíveis em uma grande variedade de
conexões de processo e sinais de saída para
atender às mais variadas aplicações. Os
transmissores dTRANSp30 são disponíveis
em faixas de 0 a 0,25 bar até 0 a 600 bar
(pressão relativa e absoluta) para medi-
ção de pressão de líquidos e gases e apre-
sentam sinais de saída de 0-20 mA (3 fios),
4-20 mA (2 fios e 3 fios);  0,5 a 4,5 V (3
fios);  0 a 10 V (3 fios) e  0 a  5 V (3 fios)
em temperatura de–30 a +120°C com
conexões roscadas ou seladas. Os da série
dTRANSp31 são disponíveis em faixas de

pressões de 0 a 0,25 bar até 0 a 25 bar
para altas temperaturas (–30 a +200°C).
Para meios gasosos e baixas pressões são
indicados os da série dTRANSp32 em
faixas de 0 a 0,04 bar até 0 a 0,6 bar
(pressão manométrica). Os da série
dTRANSp33 são próprios para áreas clas-
sificadas (II ½ GD EEx ia IIC T4-T6 com
uso de barreira de segurança intrínseca)
em faixas a partir de  0 a 0,25 bar até 0 a
600 bar (manométrica e absoluta) e
disponíveis somente com sinal de saída de
4-20 mA @ 2 fios

Transmissores de Pressão Série Midas
Transmissores tipo miniatura utilizados
para medição de pressão relativa em lí-
quidos e gases. Disponíveis em faixas a
partir de 0 a 1,6 bar até 0 a 25 bar inclu-
sive com faixas combinadas de vácuo e
pressão, com sinais de saída de 4-20 mA

@ 2 fios, 0.5-4.5V @ 3 fios, 1-5 e 1-6 V
@ 3 fios. Com três versões de conexão elé-
trica são ideais para aplicações que requei-
ram transmissores confiáveis e de baixo
custo. A versão MIDAS HP apresenta-se
em faixas de 0-100 até 0-600 bar.

Transmissores de Pressão Série dTRANS p02
Os transmissores microprocessados da sé-
rie dTRANS p02 são utilizados para me-
dição de pressão relativa e absoluta em
gases, líquidos e vapores corrosivos ou não
corrosivos. Possui  sinal de saída de 4-20
mA @ 2 fios e protocolo HART sobrepos-
to ao sinal. A versão EEx ia IIC permite a
instalação em área classificada. Para apli-
cações especiais tal como em meios alta-
mente viscosos, o dTRANS p02  pode ser
equipado com selos diafragmas em vários

estilos. O display digital permite a
visualização da pressão em 13 unidades
de engenharia e em %, o valor da saída
de corrente em mA, a temperatura do
sensor em °C além de informações do
sensor e os valores máximos e mínimo
medidos (detector de pico e vale). Dispo-
níveis em faixas de –100 a + 100 mbar
até 0-25 bar. A versão CERAMIC opera
pelo princípio capacitivo utilizando sensor
de cerâmica.

Transmissores de Pressão Série dTRANS p02 Delta
Os transmissores microprocessados da série
dTRANS p02 DELTA permitem a medição
de pressões diferenciais em faixas de –60 a
+ 60 mbar até – 1 a + 25 bar de gases,
líquidos e vapores corrosivos ou não corro-
sivos. Possui  sinal de saída de 4-20 mA @ 2
fios e protocolo HART sobreposto ao sinal.
A versão EEx ia IIC permite a instalação em
área classificada. Podem ser equipados com

selos diafragmas diversos para aplicações em
meios corrosivos, viscosos ou potencialmen-
te agressivos. O display digital permite a
visualização da pressão em 13 unidades de
engenharia e em %, o valor da saída de cor-
rente em mA, a temperatura do sensor em
°C além de informações do sensor e os va-
lores máximos e mínimo medidos (detector
de pico e vale).

Transmissores de Nível Hidrostático
Série dTRANS p90
Os sensores de pressão da série dTRANS
p90 são utilizados para a medição de ní-
vel em poços de grande profundidade por
meio da pressão hidrostática excercida no
diafragma.  Possui um sensor Pt100 em-

butido para compensar os erros induzidos
pela variação de temperatura. Disponíveis
com sinal de saída de 4-20 mA em várias
faixas de pressão podendo ser utilizados
em poços de até 200 metros.

Transmissores de Baixa Pressão Série 4304
Os transmissores de pressão e pressão di-
ferencial da série 4304 são ideais para
medição de pressão, vácuo e pressão dife-
rencial em gases não corrosivos. Ideais para
aplicações em sistemas de ar condiciona-
do e controle de filtro são disponíveis em
faixas a partir de 0-10 Pa  ou 0 a 0,5 mbar

até 0 a 1000 mbar, inclusive com versões
especiais para pressão barométrica. Apre-
senta 14 tipos de sinais de saída em cor-
rente ou tensão e vários tipos de alimen-
tação. Opcionalmente podem possuir in-
dicador digital de cristal líquido e relés para
alarme.
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Medidor de Vazão Ultra-Sônico Intrusivo
O sistema SONOKIT foi projetado para
retrofitting úmido em tubulações existen-
tes. É um medidor ultra-sônico de vazão
do tipo intrusivo com duas ou quatro son-
das para ser adaptado a tubulações de 8"
até 78" com classe de pressão PN 40. Per-

mite a montagem em tubulações vazias e
sob pressão (hot-tap) sem interrupção do
processo. Ideal para aplicações na área de
saneamento básico e controle de perdas.
O sistema inclui todo o serviço de instala-
ção por técnicos altamente especializados.

Medidores Eletromagnéticos MAG 5100W
Os medidores eletromagnéticos da linha
SITRANS F M medem a vazão de fluidos
eletricamente condutivos (mínimo 5 µS/
cm). O MAG 5100W é especialmente pro-
jetado para aplicações em água e sanea-
mento. Seu formato cônico proporciona
maior precisão nas baixas vazões, tornan-
do-se particularmente útil na detecção de
vazamento. Pode ser adaptado a instala-

ções em que fique diretamente enterrado
ou constantemente submerso. O MAG
5100 W atende as normas para uso com
água potável e esgoto e medição fiscal.
Disponíveis em montagem compacta e
remota, em diâmetros de 1" até 48", grau
de proteção IP67/68, precisão de 0,25%,
Várias opções de revestimentos do tubo
sensor e dos eletrodos.

Medidores Eletromagnéticos MAG 3100
Os medidores eletromagnéticos MAG
3100 permitem a medição dos meios de
processo mais extremos devido à sua fle-
xibilidade na grande gama disponível de

materiais de revestimento, eletrodos e
flanges. Disponíveis em diâmetros de ½”
até 72", versão para alta temperatura (180
°C ) e alta pressão e áreas classificadas.

Medidores Eletromagnéticos MAG 1100 e 1100 Food
Os medidores eletromagnéticos MAG
1100 são particularmente apropriados
para medição de meios altamente agres-
sivos e abrasivos na indústria devido ao
seu design compacto tipo wafer e o tubo
de medição em cerâmica/PFA. São dis-
poníveis em diâmetros de 1/2" até 4" e
permitem a aplicação em processos de

dosagem. Podem ser usados para apli-
cações em altas temperaturas (até 200
°C). O MAG 1100 Food foi desenvol-
vido para a indústria de alimentos e be-
bidas e dispõe de várias possibilidades
de conexões ao processo. Cumpre to-
das as normas sanitárias inclusive a
EHEDG.

Medidor Eletromagnético a Bateria MAG 8000
Os medidores MAG 8000 proporcionam
uma solução acessível para medição de
vazão de água. Alimentado a bateria ele é
fácil de instalar em praticamente qualquer
local sem sacrifício da precisão ou do de-
sempenho. Com uma combinação de

tecnologia altamente eficiente e de ges-
tão de energia avançada, o MAG 8000
pode manter-se em funcionamento por até
10 anos em uma aplicação típica para a
detecção de vazão e para a medição fiscal
detalhada.

Medidores Mássicos SITRANS F C Coriolis
Os medidores mássicos SITRANS F C
Coriolis são utilizados para medição
de vazão mássica altamente precisa de
líquidos e gases em vazões extrema-
mente baixas. Com precisão de 0,1%
com uma rangeabilidade de 100:1, os
medidores baseados nesta tecnologia
medem densidade, vazão mássica e

volumétrica, percentual de fração
(dois fluidos com densidades diferen-
tes), grau BRIX/PLATO e temperatura.
Entre suas vantagens incluem-se o alto
grau de segurança e confiabilidade, a
baixa perda de carga, a compatibili-
dade com processos CIP e à resistên-
cia à corrosão.

Posicionadores Eletropneumáticos
Os posicionadores eletropneumáticos
inteligentes SIPART PS2  oferecem
muitas vantagens e benefícios sobre
dispositivos convencionais. Entre elas:
o controle por meio de sinal de cor-
rente  4-20 mA ,  protocolo HART,
PROFIBUS PA ou Foundation Fieldbus.

O SIPART PS2 pode ser utilizado para
atuadores lineares e rotativos. Dispo-
nível em versão para áreas classifica-
das e módulos de encaixe “plug-in”
para alarmes, feedback da posição da
válvula em 4-20 mA e transdutores de
posição externos.
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Fotometria em Linha
Os medidores de turbidez, concentração
e absorção UV operam pelo princípio de
interação da luz e do meio (líquido de
processo) através da medição da absor-
ção e dispersão de luz. Operam em pres-
sões de até 1500 psig e temperaturas de
até 220ºC.  Estes equipamentos únicos
proporcionam uma análise precisa e em
tempo real do processo. Aplicações típi-
cas incluem medição de sólidos, líquidos
ou gases para detecção ou medição de
concentração, traços de contaminantes,
interface entre produtos, controle de qua-

lidade e uma ampla gama de outras me-
dições nas indústrias:

• Química
• Petroquímica
• Biotecnologia e Farmacêutica
• Refino de Petróleo
• Saneamento
• Papel e Celulose
• Alimentícia
• Cervejeira
• Laticínios

Fotometria na Indústria Cervejeira
Os fotômetros OPTEK trazem para a in-
dústria cervejeira um nível de controle
nunca antes possível. Com a monitoração
de concentração e turbidez em pontos crí-
ticos do processo, seja na sala de fabrica-
ção, na fermentação, na filtração e sepa-
ração ou no envase é possível monitorar a
consistência do produto lote a lote. Apli-
cações típicas incluem:

• Separação de fases cerveja/água, mos-
to/água, levedura/cerveja

• Controle de qualidade de cor ou turbidez
EBC

• Controle de filtro
• Controle de separador
• Dosagem de malte
• Controle de retorno de condensado

Fotometria na Indústria de Refino e Petróleo
Os fotômetros OPTEK detectam e medem,
continuamente, sólidos, líquidos ou gases,
no que se refere à concentração de consti-
tuintes, traços de contaminantes, interface
e qualidade de produto.
As medições típicas incluem:
• Detecção de traços de hidrocarbonetos

e aromáticos (BTX) em água
• Traços de água em combustíveis refina-

dos e óleos
• Cor ASTM, Saybolt ou APHA,
• Concentração de sólidos em suspensão
• Concentração de dióxido de enxofre
• Controle de alquilação
• Controle de destilação
• Recuperação catalística

• Contaminação de combustível
• Traços de água em análise de carbono

orgânico total (TOC).
As medições podem ser feitas em filtros,
unidades de destilação, reatores,
tanques de armazenamento,
linhas de transferência de cus-
tódia, coalescedores,
lavadores de gás, torres de
resfriamento, linhas de
condensado em trocadores de
calor etc. Os fotômetros
OPTEK são desenhados para processos in-
dustriais e instalações Classe I, Divisão 1,
com temperaturas de até 260 Graus Celsius
e pressões de até 7500 psig.

Fotometria em Biotecnologia - Crescimento Celular
Os analisadores de bioprocessos da série
Controlador de Fermentador da OPTEK fo-
ram especialmente desenhados para se
integrarem facilmente em fermentadores
e biorreatores existentes. A concentração
de biomassa em tempo real é medida em
função da absorção do infravermelho pró-
ximo. Uma medição confiável em linha do
crescimento celular reduz grandemente o
tempo de amostragem e análise off-line e
os riscos de contaminação inerentes a es-
tes procedimentos. Juntamente com ou-
tras medições, tais como o pH, a DO (den-
sidade óptica), a temperatura etc, esta
medição importante garante aos usuários

a habilidade de rastrear as característi-
cas do crescimento celular e iniciar ajus-
tes para otimização do processo em la-
boratórios de pesquisa, plantas-piloto e
áreas de produção. Reconhecida por sua
excelência em medição de culturas ce-
lulares e de fermentação, a OPTEK ofe-
rece a solução ideal para vários tipos de
sistemas de produção.

Outras aplicações

• Cromatografia líquida de alta performance
• Sistemas de filtração UF/MF/RO
• Controle de centrífugas

www.jumo.de

O Logoscreen Acqua é um sistema uni-
versal de aquisição de dados. Além de
entradas de corrente e tensão, sinais de
sensores de temperatura, variáveis espe-
ciais de medição tais como pH, potencial
de oxirredução, cloro livre, dióxido de clo-
ro, ozônio, condutividade e medições de
concentração podem ser aquisitadas como
sinais de entrada. O instrumento pode ser
equipado com 3 ou 6 entradas de medi-
ção isoladas e oferece várias funções de
registro. Os procedimentos de calibração
e compensação de temperatura estão in-
tegrados ao instrumento, eliminando a

necessidade de um transmissor separado.
O registro dos dados pode ser feito no
modo normal (registro contínuo), opera-
ção por evento ou ainda por tempo deter-
minado. As funções especiais para todas
as entradas de medição incluem: conexão
de eletrodos de pH (por meio de conversor
de impedância ou transmissor); menu de
calibração dos sensores (1,2 ou 3 pontos);
avaliação da condição do eletrodo;
logbook dos procedimentos de calibração
e envelhecimento do sensor.  Possui display
de cristal líquido com 27 cores e menus
em português.

Acessórios para Montagem
As câmaras de transfluência são utilizadas
para suporte de sensores eletroquímicos
(eletrodos combinados de pH e redox,
células de condutividade, termômetros de
compensação) na montagem direta na li-
nha principal ou derivações. Protegem o
sensor contra quebra e permitem uma
vazão adequada para evitar-se erros de
medição. Os kits de imersão permitem a
instalação segura em reservatórios aber-

tos e calhas. Os kits de troca rápida po-
dem ser operados manualmente para
montagem e remoção dos sensores em
condições de processo sem interrupção de
fluxo. Eles são  particularmente utilizados
em ciclos fechados ou para medição de
água de entrada e saída em plantas de
purificação de água. Pode ser também ins-
talado na lateral de tanques permitindo a
remoção sem o seuesvaziamento.

Indicadores e Controladores de pH,
Condutividade e Oxirredução

Estes instrumentos indicam e controlam as
variáveis de pH, condutividade e oxire-
dução aquisitadas por eletrodos e células
de medição instaladas em soluções aquo-
sas. O transmissor possui 2 entradas
analógicas e 2 entradas lógicas. A primei-
ra entrada analógica recebe o sinal de ele-
trodos de pH, ou um eletrodo de vidro
(também de antimônio) ou redox. A se-
gunda  entrada analógica pode ser utiliza-
da para conectar termômetros de resistên-

cia Pt 100 ou Pt 1000 para compensação
de temperatura. Várias tarefas de controle
podem ser implementadas com as saídas
de relé e/ou analógica. O instrumento pode
atuar como um limitador ou como um
controlador modulador para dosagem de
produtos.Também está disponível com
comunicação serial RS422/485 com pro-
tocolo Modbus/Jbus ou Profibus-DP. Uma
caixa especial permite a montagem do
controlador em parede.

Analisador de Oxigênio Dissolvido
Para medição de concentração de oxigê-
nio dissolvido em soluções aquosas. Com
sinal de saída de 4-20 mA proporcional à
concentração de oxigênio do meio, isola-
do galvanicamente do sinal de medição.
Utiliza um sensor eletroquímico com mem-
brana que pode ser substituído. O micro-

processador incorporado processa e com-
pensa a temperatura, pressão barométrica
e salinidade. As áreas típicas de aplicação
são as plantas municipais de tratamento
de água e esgotos,  monitoração de água
potável, prevenção de poluição da água e
fazendas de piscicultura.

Analisador de Cloro dTRANS Az-01
Sensor de medição do tipo amperométrico
para determinação de cloro livre, dióxido
de cloro e ozônio em soluções aquosas. A
célula para cloro livre pode ser empregada
para determinar os seguintes agentes
inorgânicos de cloração: cloro gás (Cl2), clo-
ro produzido eletroliticamente, hipoclorito
de sódio, hipoclorito de cálcio. A eletrôni-
ca integrada proporciona um sinal de saída

de corrente de 4-20 mA  já compensado
para as variações de temperatura do pro-
cesso. A calibração é realizada por meio de
instrumentos conectados (indicador,
controlador, CLP etc). A célula de medição
pode ser conectada diretamente ao indica-
dor controlador dTRANS Az-01 que forne-
ce a tensão necessária para a célula e uma
calibração simples do sistema.

Registrador Multiparamétrico Logoscreen Acqua

www.optek.de
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Eletrodos de pH e Oxirredução
A Jumo é hoje um dos maiores fabricantes
de sensores eletroquímicos na Europa. Os seus
sensores de pH e redox são utilizados em
vários setores industriais. Um dos segredos
do sucesso da Jumo está nos vidros-mem-
brana utilizados na fabricação de eletrodos.
A linha de eletrodos combinados (pH e
referência)  JUMO eco Line e BlackLine
compõe-se de sensores de medição de alta
qualidade com uma ótima relação custo/
benefício. As aplicações típicas incluem a
monitoração de água potável, piscinas,
aquários (água marinha), estufas, banhos
terapêuticos, água de chuva entre outras.
A linha de eletrodos tecLine oferece
sensores de alta qualidade para aplicações
profissionais em processos. São eletrodos
combinados (o eletrodo de vidro ou me-

tal e o de referência em um único eixo).
Dependendo do tipo, uma sonda de tem-
peratura pode ser acoplada. Aplicações
incluem: plantas de saneamento, medição
em suspensões, processos de esterilização
e alta temperatura, processos altamente
alcalinos, processos contendo fluoretos ou
com baixas temperaturas.
Os equipamentos da linha 202900 com-
plementam a linha de sensores para me-
dição de pH e oxirredução da Jumo. São
construídos em uma grande variedade de
montagens, eletrólitos de referência, dia-
fragmas e vidros-membranas. O multi-
sensor MULTITRODE permite a medição
de pH, potencial redox e temperatura com
um único sensor. Além disto, dispomos de
cabos de conexão.

Células de Condutividade
Células de condutividade são utilizadas em
conjunto com transmissores para medição
da condutividade eletrolítica de líquidos.
A Jumo dispõe de uma linha completa de
células para atender às mais variadas exi-
gências em todos os tipos de indústrias.
A linha BlackLine Lf-GT utiliza um grafite
especial como material de eletrodo. Este
grafite especialmente tratado permite a
medição de condutividade em faixas a 0 a
100 mS/cm para aplicações universais tais
como monitoração de água potável, troca-
dores de íon e plantas de osmose reversa,
tecnologia de horticultura e sistemas de
acquacultura. Uma sonda de temperatura
pode ser opcionalmente integrada.
A linha BlackLine Lf-EC é uma versão
compacta com um sensor de temperatura
incorporado. As células podem ser
roscadas em tubulações de pequeno diâ-
metro nominal. As faixas de medição vão
de 0.1 a 5000 µS/cm.
A linha eco Line com corpo em PVC é

composta de células de condutividade de
baixo custo próprias para processos com
temperaturas de até 55°C e pressões de
até 6 bar @ 20°C. Possui versões com plugs
tipo T para fácil instalação em linhas de 1,
1 ½” e 2" permitindo também uma fácil
remoção para limpeza e manutenção do
sensor. Um sensor de temperatura pode
ser integrado opcionalmente para compen-
sação externa. Faixas de medição de 0 a 1
mS/cm ou 0.01 a 15 mS/cm.
As células da linha tecLine Lf-VA podem
ser utilizadas em aplicações de água pura
e água ultrapura, indústrias farmacêuticas,
químicas e alimentícias. As células,
construídas em aço inoxidável ou titânio,
apresentam várias configurações de cone-
xão ao processo com faixas de 0.05 µS/cm
a 1 mS/cm.
A linha tecLine Lf-TA é apropriada para
instalação em contêineres ou calhas aber-
tas em faixas de 0 a 1 mS/cm ou 0.01 a 15
mS/cm com temperaturas de até 90°C.

Transmissores de Condutividade Série ecoTRANS Lf
Os transmissores de condutividade
ecoTRANS Lf 01/02 /03 são utilizados,
em conjunto com células de medição,
para medição da condutividade de líqui-
dos.       A faixa de medição é livremente
configurável entre 0-5 microSiemens/cm
até 0-200 mS/cm. Aceita sinais de tem-
peratura de termorresistência Pt 100 ou

Pt1000. O sinal de saída também pode
ser livremente configurado (0-20 mA, 4-
20 mA, 0-10 V, 2-10 V) e é eletricamente
isolado. O ecoTRANS Lf 02 é equipado
com um relé reversível. O ecoTRANS Lf
03 possui um display de cristal líquido.
Montado em trilho DIN, sua alimentação
é em 24 Vcc.

Transmissores de Condutividade Série CTI920
Os transmissores de condutividade série
CTI920 são utilizados para a medição
de condutividade específica de líquidos
particularmente em processos com de-
posição de sujeira, óleo, graxa ou cál-
cio. Trabalham sob o princípio indutivo
de medição evitando problemas tais
como a decomposição do eletrodo e
polarização. Com células construídas em
PVC (para aplicações até 55°C), PVDF
(120°C) ou PEEK (140°C) são equipa-
das com uma termorresistência Pt100

para a correção da medição de
condutividade em função das variações
de temperatura. Faixas selecionáveis en-
tre 0–1 mS/cm até 0–500 mS/cm. Um
invólucro de poliamida reforçado com
fibra de vidro protege a eletrônica que
fornece um sinal de 4-20 mA. Aplicações
típicas incluem plantas de dessalinização,
separação de fases na indústria
cervejeira, controle de concentração de
ácidos e soluções cáusticas em processos
químicos entre outros.

Fotometria na Indústria de Papel e Celulose
O controle fotométrico é ideal para aten-
der às necessidades da indústria de papel
e celulose.  Desde a água bruta até a des-
carga, os fotômetros OPTEK monitoram
o consumo de produtos químicos e a qua-
lidade do produto ao mesmo tempo em
que proporcionam informação vital para
minimização do impacto ambiental. Uma
das aplicações típicas é a medição de
dióxido de cloro. Utilizam o princípio de
absorção da luz para proporcionar uma
medição em tempo real da concentração
de dióxido de cloro em processos líquidos
e gasosos. Medidores de duplo canal per-
mitem compensar distúrbios decorrentes
de deposição de material no sistema
óptico, presença de níveis variados de
particulados (turbidez) e envelhecimento

da lâmpada, permitindo a otimização da
eficiência da reação dos geradores de
dióxido de cloro, dosagem apropriada e
melhoria no controle de lavadores de ga-
ses para redução de emissões de dióxido
de cloro na atmosfera. Outras aplicações
na indústria incluem ainda:

• Controle de branqueamento por peró-
xido de hidrogênio

• Medição de cor da água bruta (amareli-
cidade)

• Medição de cor de efluentes (para dosa-
gem de floculantes)

• Medição de concentração de SO2 .
• Concentração de gás ClO2 em lavadores

de gás
• Concentração de Dióxido de Cloro

Fotometria na Indústria Alimentícia
As indústrias alimentícias po-
dem se beneficiar da
fotometria para soluções de
controle de otimização de pro-
cessos de desinfecção, colora-
ção e controle de qualidade.

Aplicações típicas incluem:
• Cor e turbidez de água bruta de entrada
• Qualidade de produtos colorantes (ca-

ramelo, cúrcuma, urucum)
• Controle de flavorizantes
• Medição de ácido paracético, cloro, ozô-

nio e dióxido de cloro em sistemas de
desinfecção

• Controle de filtração e separação
• Redução DBO

Fotometria na Indústria de Laticínios
A indústria de laticínios também pode se
beneficiar da fotometria para otimização
do controle de várias etapas do processo:
pasteurização, linhas de envase, linhas de
retorno CIP, evaporadores, saída de
efluentes, entre outras. As aplicações típi-
cas incluem:

• Detecção de interface  (leite, creme, io-
gurte, manteiga, sorvete)

• Detecção de vazamento em trocadores
de calor e evaporadores

• Redução de DBO (Demanda Bioquími-
ca de Oxigênio) em efluentes

• Controle de água de reúso
• Controle de processo CIP e SIP
• Controle de separador

 

Medição de Turbidez Haze
O controlador HAZE DTF16 é um sistema
de medição de turbidez altamente preci-
so desenvolvido para atender aplicações
em sistemas de filtração de clarificadores
em cervejarias, destilarias, vinícolas, sucos
cítricos, água engarrafada e laboratórios
em geral. O HAZE DTF16 é equipado com
um design óptico avançado de três feixes
de luz espalhada. Ele mede com precisão
a luz espalhada @ 11° e @ 90° com com-
pensação simultânea da luz para uma me-

dição eficaz de uma ampla gama de partí-
culas que contribuem para a turvação da
cerveja. A compensação altamente preci-
sa do conjunto óptico e a geometria
otimizada das armaduras evitam que luz
dispersa interna ou externamente afete a
medição. São completamente desnecessá-
rios a calibração e o ajuste de zero uma
vez que o sistema trabalha de forma livre
de derivação devido à estrutura otimizada
e à eletrônica avançada.

www.jumo.dewww.optek.de
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Transmissores de Temperatura dTRANS T02
Os transmissores de temperatura micropro-
cessados da série T02 são transmissores
@ 4 fios  para montagem em trilho DIN
bastante versáteis. Aceitam entradas de
termopares L, J, T, K, E, N, S, R, B, D e C;
termorresistências Pt100, Pt 500, Pt 1000,
Ni100, Ni500 e Ni1000 @ 2, 3  ou 4 fios,
além de sinais de tensão e corrente. O si-
nal de saída pode ser de 0-20 mA, 4-20
mA ou 0-10 V. Os da série T02 PCP e LCD
apresentam também dois coletores aber-

tos que podem ser programados como
comparadores de limite. Os da série T02
LCD possuem um indicador local com
display de cristal, os da série T02 Ex po-
dem ser instalados em áreas classificadas
EX II (1) G D [EEx ia] IIC. Os sinais de en-
trada, saída e a alimentação auxiliar são
eletricamente isolados. Disponíveis com
alimentação de 20-53 Vca/Vcc ou 110-240
Vca (T02 PCP, LCD e T02 Ex) ou 24 Vcc
(T02 j)

Transmissores de Temperatura dTRANS T03
Os transmissores de temperatura da série
T03 são transmissores analógicos @ 2 fios
com ajuste digital para montagem em tri-
lho DIN ou cabeçote (universal ou minia-
tura). De baixo custo, aceitam o sinal de
entrada de termorresistência Pt100 @ 2

fios ou 3 fios e possuem saída de 4-20 mA
(T03 J, B e T) ou 0-10 V (T03 BU e T03
TU) linear com a temperatura. Alimenta-
ção de 7,5 a 30 Vcc ou 15-30 Vcc (T03
BU e T03 TU). A faixa escolhida pode ser
calibrada por meio de software.

Fontes de Alimentação e Isoladores de Sinal
Linha ampla de fontes de alimentação
e isoladores de sinal para montagem
em trilho DIN. As fontes da linha TN-
22/45 e 67 proporcionam alimenta-
ção de 24 Vcc para transmissores @ 2
fios. Os isoladores da série TT-45/4

aceitam entradas de transmissores de
0-20 mA, 4-20 mA e 0-10 V fornecen-
do alimentação para eles e isolando
eletricamente o sinal para proteção de
equipamentos eletrônicos contra altas
tensões de trabalho.

Psicrômetro para Medição de Umidade em Estufas
A medição psicrométrica de umidade é
baseada na evaporação da superfície
úmida de uma sonda que causa uma
queda na temperatura (bulbo úmido).
Uma segunda sonda é utilizada para
medir a temperatura do ar (bulbo seco).
A diferença de temperatura entre as duas
sondas representa a umidade relativa
que pode ser lida a partir de uma tabela

ou diagrama. É comum incorporar um
termômetro de resistência para medição
da temperatura ambiente. Alguns tipos
de controladores (DICON) processam os
sinais das duas sondas e indicam a umi-
dade relativa. O alojamento é construído
em aço inoxidável e pode trabalhar em
ambientes com temperaturas de até
100°C.

Medição de Temperatura e Umidade Para Sistemas
de Ar Condicionado e Automação Predial

Estes transmissores de umidade e tempe-
ratura foram especialmente desenvolvidos
para sistemas de aquecimento, ventilação
e ar condicionado (HVAC). Suas caracte-
rísticas especiais são a estabilidade em lon-
go prazo, alta precisão e excelente respos-
ta em altos teores de umidade e boa resis-
tência química. Disponíveis nas versões de

uso interno, parede, duto, bem como um
modelo miniatura, montados em aloja-
mentos atrativos, são ideais para a maio-
ria das tarefas de controle de ar condicio-
nado. Alguns modelos podem ser combi-
nados com medição de temperatura. As
aplicações típicas incluem: automação pre-
dial, almoxarifados, controle de ventilação.

Disponíveis em vários estilos para a me-
dição precisa e confiável de umidade e
temperatura em condições extremas: alta
temperatura, alta pressão, presença de
contaminantes químicos que podem da-
nificar o sensor. Estes transdutores
higrotermais medem a umidade atmos-

Transdutores de Umidade
férica relativa e a temperatura e, opcio-
nalmente, podem calcular a temperatura
de ponto de orvalho e a umidade abso-
luta, taxa de mistura, entalpia e tempe-
ratura de bulbo úmido. Versões à prova
de explosão, com comunicação serial e
display de cristal líquido.

www.jumo.de www.dynisco.com

Monitores de Pressão para Polímeros Melt Monitor
O Melt Monitor foi desenhado para su-
portar os ambientes de extrusão mais hos-
tis propocionando uma medição precisa de
pressão da massa de polímeros. Possui
display digital integral, sistema de auto-zero
e função de pico do display para facilidade
de operação. Com um sensor de tempera-
tura integrado (opcional) o display pode
mostrar a pressão e a temperatura da mas-

sa de polímeros na extrusora simultanea-
mente. O Melt Monitor possui dois relés
de alarme que podem ser utilizados para
avisar o operador de uma pressão excessi-
va ou desligar a máquina. O Melt Monitor
pode também ser equipado com duas en-
tradas digitais para reset remoto e saídas
de 4-20 mA, 0-10 Vcc e 1-5 Vcc para
retransmissão do sinal de pressão.

Sensores de Pressão para Polímeros
A linha mais completa de sensores para me-
dição de pressão de massa de polímeros. São
disponíveis em faixas de 0 a 35 bar até 0 a
2000 bar em saídas de 3,33 mV/V, 4-20 mA,
0-5 Vcc e 0-10 Vcc. Versão com tomada de
temperatura para medição de pressão e tem-
peratura em um único alojamento da
extrusora. Vários níveis de precisão: 0,25%
(PT420), 0,5% (PT460) e 1% (DYN-X). Os
transmissores de pressão são equipados com

sistema de auto zero para facilidade de
comissionamento. A série especial MRT apre-
senta quatro faixas de pressão em um único
instrumento que podem ser selecionadas em
campo (0 a 200, 0 a 350, 0 a 500 e 0 a 700
BAR e seus equivalentes em psi, kgf/cm2 e
kPA) permitindo flexibilidade na instalação.
São disponíveis em saídas de 3,33 mV/V para
entrada direta em instrumentos de painel
(1390, UPR/MPR 700 e ATC 770).

Sensores de Pressão para Polímeros Série Digital
A série DIGITAL destina-se aos fabrican-
tes de máquinas e processadores que op-
taram pela tecnologia digital para trans-
missão de dados. Disponível em faixas de
0 a 35 até 0 a 2000 bar e saídas
DeviceNet e CANopen para rede. Ampla

escolha de materiais de diafragma para
uma melhor proteção contra corrosão e
abrasão. Versão com tomada de tempera-
tura para medição de pressão e tempera-
tura em um único alojamento da extrusora.
Precisão de ± 0,5%.

Transmissores de Pressão para Polímeros Série SPX
Os transdutores SPX são disponíveis com
saída de 4-20 mA (com sistema de auto-
zero para facilidade de comissionamento)
para conexão direta com CLP´s e sistemas
supervisórios e com protocolo Hart sobre-
posto ao sinal. Vários tipos de conexões
roscadas, flangeadas e tipo “button” para
os mais variados processos (extrusoras, rea-

tores de polimerização, linhas de transpor-
te) e ampla escolha de materiais de diafrag-
ma. Versões intrinsecamente seguras ou à
prova de explosão para instalação em áreas
classificadas. Versão com tomada de tem-
peratura para medição de pressão e tempe-
ratura em um único alojamento da extrusora.
Precisão de ± 0,25% ou ± 0,50%

Transmissores de Pressão para Polímeros
Série IPX I e IPX II
Para medições de pressão em processos de
extrusão de polímeros que requerem um alto
grau de precisão e estabilidade térmica. Os
transmissores IPX autocorrigem a medição
de pressão com relação aos efeitos da tem-
peratura do processo e ambiente, manten-
do uma precisão de 0,15% ou 0,25% den-
tro de uma faixa de 25 a 350°C. Vários ti-
pos de conexões: selos diafragmas remotos,
conexões roscadas ou flangeadas ou outras

customizadas para aplicações em processos
de produção de fibras, extrusão, medição
de viscosidade, reatores de polimerização,
processos de polimerização contínua e linhas
de transporte de polímeros. Com saída 4-
20 mA e protocolo HART sobreposto ao si-
nal. O IPX I possui invólucro não acendível
para instalação em áreas classificadas. O IPX
II é equipado com display e invólucro à pro-
va de explosão ou intrinsecamente seguro.

Transmissores de Pressão para Extrusão
de Alimentos e Produtos Médicos

0,25 % ou 0,50 %. As séries PT 418 e PT
419 utilizam um óleo de enchimento es-
pecial e são disponíveis em saídas de 3,33
mV/V, 4-20 mA, 0-5 Vcc e 0-10 Vcc em
faixas de 0 a 70 até 0 a 700 bar com pre-
cisão de 0,5%. O EPR3 utiliza um sistema
mecânico sem enchimento de líquido e é
disponível em faixas de 0 a 100 até 0 a
700 bar com precisão de 0,5%.

Transdutores e transmissores de pressão
destinados a processos de extrusão em pro-
cessos alimentícios ou farmacêuticos e que
atendem às exigências das normas do FDA.
A série PT 410, com sinal de 3,33 mV/V
utiliza enchimento de Nak e diafragma de
Inconel 718 para resistência à abrasão em
faixas de 0 a 35 até 0 a 700 bar e tempe-
raturas de até 530°C com precisão de ±
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Indicadores Linha di eco
Indicador digital compacto para visua-
lização de temperaturas medidas por
meio de sensores Pt100, Pt1000 e ter-
mômetro de resistência KTY2X-6 (circui-
to @ 2 fios). Possui display de cristal

líquido retro-iluminado de 3 caracteres.
Possui alarme com relé reversível capa-
cidade 10 A.  Disponível com alimenta-
ção em 230 Vca, 115 Vca, 24 Vcc e 12
Vcc.

Linha completa de acessórios para piro-
metria incluindo os sensores de platina
e platina-cerâmica (chips) tipo filme pla-
no ou circular  (Pt 100, Pt 500 e Pt
1000). Os chips de platina da Jumo se
distinguem pela alta resistência ao cho-

Sensores de Temperatura e Acessórios
Para Pirometria

que e vibração com fios de conexão re-
sistentes à tensão.  Cabeçotes universais
e miniatura para termoelementos,
construídos em alumínio, ferro, aço inox,
nylon e baquelite. Dispomos também
dos blocos cerâmicos.

Indicadores Linha di 08 e di 32
Indicadores digitais medindo 48 X 24 mm
(di 32) e 96 X 48  mm (di 08) são disponí-
veis para indicação e monitoração de valo-
res limite em aplicações industriais. Sua
entrada universal configurável permite a
conexão de termopares, termorresistências,
potenciômetros ou transdutores com sinais

de corrente e tensão. A taxa de amostragem
da entrada de medição é de 4 medições
por segundo. Possui display de 4 dígitos de
LEDS é altamente legível (20 mm para o di
32). Possui 2 saídas @ relé e 1 saída lógica
5V/20 mA. Alimentação disponível em 110-
240 Vca e 20-53 Vca/Vcc.

Indicadores Linha di 48
Instrumento versátil com entrada univer-
sal programável permite a conexão dire-
ta de termômetros de resistência,
termopares, potenciômetros, transmisso-
res de resistência ou transdutores com si-
nais de tensão (-10V a + 10V) e corrente

(-100 a + 100 mA). Possui fonte de ali-
mentação de 24 V integral para alimen-
tação de transmissores @ 2 fios. Display
de 4 dígitos de LEDS de 14 mm de altu-
ra. Alimentação disponível em 110-240
Vca e 20-53 Vca/Vcc.

Indicadores Portáteis de Temperatura Linha TDA
Os indicadores portáteis TDAt-55 e TDAw-
55 são termômetros eletrônicos portáteis,
compactos, precisos e com rápido tempo
de resposta. Permitem a conexão de
termopares ou termômetros de resistên-
cia para medição de temperatura em su-

Transmissores de Temperatura dTRANS T01
Os transmissores de temperatura
microprocessados da série T01 aceitam
entradas de termopares L, J, T, K, E, N, S,
R, B, D e ,C; termorresistências Pt100, Pt
500, Pt 1000, Ni100, Ni500 e Ni1000 @
2/3 ou 4 fios. Para montagem em cabeçote
proporcionam um sinal de saída de cor-
rente 4-20 mA @ 2 fios eletricamente iso-
lado ou com protocolo HART sobreposto

ao sinal. Alimentação de 8 a 35 Vcc ou  8-
30 Vcc (na versão para área classificada
EEx ia IIC T6). Livremente configurável por
meio de um software inclusive com
linearização customizada ou por meio de
programador portátil (na versão HART). O
modelo T01 T possui as mesmas caracte-
rísticas porém destina-se à montagem em
trilho DIN.

perfícies, líquidos, gases ou materiais a
granel. Sondas intercambiáveis permitem
a adaptação a várias aplicações. Possui
display de cristal líquido de 3 ½ dígitos
de alto contraste e função “hold” para lei-
tura mínima e máxima.
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Indicadores de Pressão Séries 1390 e 1391
Indicadores microprocessados 1/8 DIN
(48 X 96 mm) com display digital de 5
dígitos (10 a 99900). Com dois relés de
alarme livremente configuráveis e sinali-
zação no frontal. Sinal de entrada de
strain-gauge 350 Ohms com sensibilidade
automática de 1,4 a 4 mV/V (mod. 1390)
e entradas de corrente (mA), tensão Vcc
(mod. 1391). Opcionalmente podem ser
equipados com sinal de saída para

retransmissão (0-20 mA, 4-20 mA, 0-5
Vcc e 0-10 Vcc com escalonamento
ajustável) ou saída serial RS 485 isolada
protocolo MODbus/Jbus para coleta remo-
ta de dados. O 1391 pode ser equipado
com fonte de 24 Vcc para alimentação
de transmissores @ 2 fios. O software
DynaLink permite a armazenagem e o
download de configurações. Alimentação
em 100-240 Vca ou 24 Vcc/Vca.

Indicadores de Pressão Série UPR/MPR 700
Indicadores microprocessados tamanho ¼
DIN (96 X 96 mm) com display digital
duplo de 5 dígitos (10 a 99900). Com 2
(ou 3) relés de alarme. Sinal de entrada
de strain-gauge 350 Ohms, 2 a 4 mV/V,
corrente (mA) e tensão Vcc. Uma segunda
entrada (termopares, termorresistência,
corrente ou tensão) permite a visualização

da temperatura. Saída para retransmissão
(0-20 mA, 4-20 mA, 0-5 Vcc e 0-10 Vcc)
podendo ser equipado com uma segunda
saída, fonte de 24 Vcc para alimentação
de transmissores @ 2 fios e uma saída serial
RS 485 isolada protocolo MODbus/Jbus
para coleta remota de dados. Alimenta-
ção em 100-240 Vca ou 24 Vcc/Vca.

Controladores de Pressão Série ATC 770
Controladores microprocessados tamanho
¼ DIN (96 X 96 mm) com display digital
duplo de 5 dígitos (10 a 99900). O
algorítimo único de auto-sintonia (PID,
adaptativo, précarga integral) permite o
cálculo dos parâmetros de controle (PID).
O display secundário mostra o setpoint, o
desvio, a saída em %, a rotação do motor
em RPM ou a indicação de pico ou vale
de medição. A saída de controle é
selecionável entre 0-10 Vcc, -10 a + 10
Vcc, 0-5 Vcc, 0-20 mA e 4-20. Possui tam-

bém dois relés de alarme. O sinal de en-
trada é programável entre entrada de
strain-gauge 350 Ohms com sensibilidade
automática de 2 a 4 mV/V e entradas de
corrente (mA) e tensão (Vcc). Pode ser
equipado com uma saída auxiliar para
retransmissão (0-20 mA, 4-20 mA, 0-5 Vcc
e 0-10 Vcc) e fonte de 24 Vcc para ali-
mentação de transmissores @ 2 fios ou
uma saída serial RS 485 isolada protocolo
MODbus/Jbus e 4 entradas digitais. Ali-
mentação em 100-240 Vca ou 24 Vcc/Vca.

Indicadores e Controladores de Temperatura
Séries 1400/1440

Os indicadores da série 1400 são indica-
dores de temperatura para montagem em
painel (1/8 DIN) com sinal de entrada
selecionável entre termopares J, K, L,N,R,S
e T, termoressistências Pt100, linear de 0-
60 mVcc, 0-5 Vcc, 0-10 Vcc, 0-20 mA ou
4-20 mA. As entradas lineares podem ser
digitalmente escalonadas entre –2000 a
+ 4000. Disponíveis com 2 alarmes pro-
gramáveis (alto/baixo com reset manual
ou automático) e saída @ relé (SPDT, 3 A).
O 1440 é um controlador de temperatura

heat/cool (aquecimento e resfriamento)
tipo PID com sinal de entrada selecionável.
entre termopares tipo J,K,L,N e T ou
termorresistência Pt100 @ 3 fios. A saída
de controle de aquecimento é do tipo SPDT
3 A @ 250 Vca ou atuador SSR. A saída de
resfriamento pode ser programada para
relé SPDT 2 A @ 250 Vca ou atuador SSR.
Possui sinal de entrada para transforma-
dor de corrente para indicação da corren-
te de aquecimento. Alimentação 110/220
Vca.

Transdutores de Pressão para Processos
de Injeção de Plásticos

Linha completa de transdutores para me-
dição de pressão em processos de injeção:
sensores de pressão hidráulica, sensores de
pressão de cavidade e para bicos de inje-
ção. A medição da pressão hidráulica é de
baixo custo e assegura uma operação
confiável indicando irregularidades duran-
te o enchimento. A medição no bico de
injeção permite a medição da pressão real
da massa à medida que entra no molde
detectando variações de material ajudan-
do a manter a velocidade de enchimento
sem gerar excesso de pressão ou degradar

a resina. Um transdutor na cavidade dá
detalhes completos sobre a pressão de en-
chimento e recalque permitindo um con-
trole de comutação em função da pressão
interna do molde independente do curso
de injeção ou do tempo. Esta medição pro-
porciona uma melhor estabilidade
dimensional reduzindo o consumo de
matéria-prima, diminuindo o número de
rejeitos e aumentando a vida útil do mol-
de. A medição na cavidade pode ser feita
direta ou indiretamente (sensor atrás do
pino extrator).

www.dynisco.com
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Controladores Série DICON
Controladores de entrada universal, livre-
mente configuráveis disponíveis nos for-
matos 96 X 96 mm e 96 X 48 mm (retra-
to e paisagem). Apresentam display de 4
dígitos, 5 ou 8 leds para indicação do
estado de chaveamento e modos de ope-
ração além de um display de 8 dígitos
para textos. Com 2 ou 4 entradas analó-

gicas e até 6 saídas (relé, relé de estado
sólido, saídas lógicas, saídas de corrente
e saída de tensão para alimentação de
transmissores @ 2 fios. Os controladores
das séries 401 e 501 podem rodar até
10 programas com um total de 100 seg-
mentos (perfis) . Possuem comunicação
serial RS 485 e PROFIBUS

Controladores Multi-Loop Série Imago 500
O Imago 500 é um controlador micropro-
cessado com até 8 canais de controle. Seu
display colorido de 5" com 27 cores pos-
sui 2 telas individualmente programadas
e adaptadas com textos, valores de pro-
cesso, figuras de fundo e ícones. Com 8
entradas analógicas, 6 entradas lógicas, 6
saídas e duas interfaces seriais RS 422/485
e Profibus-DP. O módulo lógico e mate-
mático pode ser utilizado para adaptar o
instrumento a uma série de tarefas de con-

trole (cascata, razão, diferencial de  tem-
peratura, medição psicrométrica de umi-
dade). A função de registro permite criar
uma representação gráfica das variáveis
para observação e otimização do proces-
so de controle com um ciclo de arma-
zenamento de 60 a 3600 medições por
hora. Permite a criação de até 50 progra-
mas com 1000 segmentos. Pode ser pro-
gramado remotamente via linha telefônica
(Teleservice).

Controladores para Estufas de Cozimento
Série Imago F3000

Os controladores IMAGO F3000 são equi-
pamentos dedicados para o controle de
estufas de cozimento e defumação de
embutidos e equipamentos associados (ge-
radores de fumaça, catalizadores etc). O
display colorido de 5" possui telas
programáveis. Capacidade para 99 progra-
mas (receitas) escolhidos a partir de ícones
do produto. As receitas são programadas
a partir da designação de vários passos de

processo e seus respectivos setpoints. O
cozimento pode ser feito por vários pro-
cessos: delta de temperatura, fator F (fa-
tor de eliminação de bactérias) e fator C
(eficiência do processo), ou uma combi-
nação destes. Com o software Teleservice,
o instrumento pode ser programado remo-
tamente através da rede telefônica facili-
tando o diagnóstico e a manutenção das
estufas pelos seus fabricantes.

Controladores Eletromecânicos de Temperatura
Linha completa de controladores eletrome-
cânicos de temperatura. Podem ser forne-
cidos em diferentes versões (monitores,
limitadores, monitores de segurança e

limitadores monitores) para montagem em
painel, superfície ou dutos. Faixas de tem-
peratura de –50 a + 500°C, capilar  de
cobre ou aço inoxidável.

Controlador de Temperatura Eletromecânico
com Indicação

O MICROSTAT é um controlador de
temperatura de baixo custo, fácil insta-
lação e operação com um contato de 5
A, 250 Vca. O display analógico permi-
te a visualização à grande distância. Não
é suscetível a interferências eletromag-

nét icas e permite uma operação
confiável. O ajuste do setpoint pode ser
feito por meio da manopla no visor.
Disponível em faixas de temperatura de
até 400°C e diversas configurações de
conexão e capilar.

Termopares e Termorresistências
Linha ampla de termopares e termor-
resistências em faixas de–200 A +
1600°C, em vários estilos: roscados, de
inserção, de superfície, tipo baioneta,
fabricados com vários tipos de materi-

ais e conexões elétricas (cabeçotes uni-
versais, miniatura, à prova de explo-
são). Sensores em aço inoxidável to-
talmente sanitários (CIP/SIP) e resisten-
tes à vibração.
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Ensaios de Materiais Plásticos
Linha completa de equi-
pamentos para ensaios
de materiais plásticos
utilizados para testar as
propriedades físicas,
mecânicas, termais e de
flamabilidade de polí-
meros em laboratório ou
em linha. Incluem:

• Determinação de Temperatura de Amolecimento VICAT
• Determinação de Flamabilidade de Resinas
• Teste de Resistência ao Impacto pela Queda de Dardo

(Dart Drop)
• Testadores de Impacto Izod e Charpy (Manual e Instrumentado)
• Medidores de Índice de Fluidez (Plastômetros)
• Reômetros capilares
• Hot Tack Heat Sealer (Soldabilidade de Plásticos)
• Viscosímetro em linha

Testador de Impacto Tipo Pêndulo - BPI e API
O testador básico de impacto tipo pêndu-
lo modelo BPI determina a energia
requerida para o rompimento de espé-
cimes padrões de materiais plásticos ou
cerâmicos e a resistência dos plásticos
entalhados e da cerâmica à quebra por
choque de flexão segundo as normas Izod
(ISO R18O) e Charpy (ISO R179). O mo-
delo API é um Testador de Impacto Tipo

Pêndulo Instrumentado que determina a
resistência ao impacto de corpos de prova
padronizados. Ele utiliza um transdutor
piezoelétrico sem précarga altamente pre-
ciso montado na cabeça do impactador.
Os resultados de um único ou vários cor-
pos de prova podem ser digitalmente anali-
sados e graficamente visualizados ou trans-
feridos para planilhas (Excel).

Plastômetro (Medidor de Índice de Fluidez)
Os  plastômetros LMI 4000 atendem e ex-
cedem as exigências da norma ASTM D1238
e outros padrões internacionais. Meio preci-
so e de baixo custo para monitoração
laboratorial das características de vazão de
materiais plásticos (PEBD/ PEAD, NYLON,
PVC, EVA, PET etc). Realiza testes pelos mé-
todos A, B, A/B (densidade aparente), rela-
ção da vazão, viscosidade intrínseca do PET.
O encoder digital (opcional) mede a veloci-
dade de descida do pistão (até 15 medições

por carga) permitindo a medição do índice
de fluidez em tempo real com seleção auto-
mática do comprimento da bandeirada. O
software MIWORKS permite a aquisição de
dados e parâmetros de teste diretamente do
plastômetro, criação de gráficos de controle
e análise estatística. Uma função especial
permite correlacionar o valor do índice de
fluidez com a viscosidade intrínseca tornan-
do-se uma ferramenta indispensável para
recicladores de resinas PET.

Reômetro Capilar
Os  reômetros capilares série LCR 7000 per-
mitem a análise do comportamento
reológico de polímeros fundidos com o mais
alto nível possível de precisão e repetibi-
lidade. A possibilidade de teste simultâneo
com taxas de cisalhamento altas e baixas
torna-o ideal para a análise de materiais
elastoméricos, fibras e aplicações relacio-
nadas onde os assuntos de alongamento
devem ser discutidos. O software LAB KARS
for WINDOWS permite a coleta e análise
avançada de dados com e armazenagem

em tempo real.  Gráficos padrões mostram
gráficos de viscosidade versus taxas de
cisalhamento, viscosidade versus degrada-
ção termal etc. Permite a plotagem de cur-
vas específicas (tais como a de Carreau com
ou sem dependência de temperatura). Cal-
cula automaticamente as correções de
Rabinowitsch e Bagley, além de efetuar
outros cálculos: IMV, correlação da V.I. (vis-
cosidade intrínseca). Com a utilização de
um sistema de micrômetro a laser é possí-
vel a medição do inchamento do extrudado.

Viscosímetro em Linha
O VISCOSENSOR é um reômetro em li-
nha compacto que é agregado ao proces-
so através de uma linha anular de transfe-
rência com tomada M18 por onde o ma-
terial entra e sai. O VISCOSENSOR é con-
trolado por uma unidade de controle que
contém um controlador microprocessado,
fontes de alimentação, controladores de
velocidade do motor e 8 I/O analógicas
para retransmissão da temperatura, pres-

sões, velocidade do motor, índice de flui-
dez ou viscosidade aparente além de saí-
das seriais RS 232 ou 485 que permitem
aos sistemas supervisórios da planta
monitorarem os dados gerados pelo equi-
pamento. Utilizado para monitorar a vis-
cosidade ou índice de fluidez de uma gran-
de variedade de polímeros fundidos tais
como PEBD, PEBBD, PEAD, PC, PS, TPE,
PET, PA6, PP e EVA.

Hot Tack Heat Sealer – Soldabilidade de Plásticos
Equipamento para simulação de aplica-
ções de selagens em filmes plásticos, o
HOT TACK HEAT SEALER é o sistema
mais completo para teste de resistência
de filmes plásticos. Único que atende as
exigências da norma ASTM F 1821-98,

Método A, permite a medição de pega a
quente (Hot Tack), solda a quente com
teste de resistência da solda fria (Ultimate)
e resistência à delaminação (peel
strenght). A operação é automática do
princípio ao fim.

www.dynisco.com
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Registrador Gráfico Sem Papel Logoscreen ES
O LOGOSCREEN ES é um registrador grá-
fico sem papel  que atende às exigências
da FDA 31 CFR Parte 11 para aquisição,
armazenamento e arquivamento seguro de
dados na indústria farmacêutica.  Com 6
ou 12 canais de entrada universal, as me-
dições são armazenadas eletronicamente
(memória de 32, 64 ou 128 MB) e
disponibilizadas para avaliação local ou
remota (em um PC). O display colorido
de 5.7" permite a visualização das variá-
veis em vários formatos: gerente de gru-
pos, diagrama vertical e horizontal, gráfi-
co de barras, numérica individual por ca-
nal, relatório de eventos. A transferência
de dados pode ser feita por meio do car-

tão compact flash ou por meio de
software. Um software Gerenciador de
Segurança permite a criação de usuários e
perfis com diferentes níveis de acesso (as-
sinaturas eletrônicas) e autoridade para
intervenções. O Gerenciador de Trilha de
auditoria permite a reconstrução do curso
de eventos. Suporta capacidade de rede
(Ethernet) permitindo que vários usuários
possam obter dados do mesmo banco de
dados. O software servidor de comunica-
ção PCA permite que os dados do regis-
trador sejam lidos por meio da interface
serial de forma manual ou automática.
Opcionalmente pode ser equipado com
interface PROFIBUS-DP.

Softwares de Avaliação e Gerenciamento
O software de avaliação PCA 3000 é um
programa que roda em ambiente Windows
NT 4.0/2000/XP e é utilizado para gerenciar,
arquivar, visualizar e avaliar os dados
registrados pelos registrados da linha
LOGOSCREEN. Os dados de instrumentos
com diferentes configurações são reconhe-
cidos pelo programa e armazenados em
bancos de dados. O usuário pode acessar
conjuntos específicos de dados a qualquer
tempo. Todos os canais analógicos e digi-
tais do registrador podem ser combinados
em grupos para análise. É possível expor-
tar os dados para planilhas, de modo que
possam ser processados em outros progra-

mas (ex. Excel). O PCA 3000 possui capa-
cidade de rede permitindo que vários usu-
ários obtenham dados do mesmo banco de
dados de forma independente. O software
PCC (servidor de comunicação) permite que
os dados do registrador sejam lidos via
interface serial de forma manual ou auto-
mática (ex.diariamente às 23h00).  O
software Gerenciador de Segurança PCS
(LOGOSCREEN ES)  é um software para
administração do controle de acesso. O
software Gerenciador de Trilha de Audi-
toria PC  permite a documentação de ações
operacionais que possam levar a alterações
dos dados registrados.

Controladores de Temperatura Série iTRON
Controladores microprocessados de entrada
universal com dois ou três sinais de saída (relés
e lógicas) para controle de temperatura (aque-
cimento e resfriamento). Possuem função de
rampa, auto-sintonia e temporizador. Os

modelos iTRON 08 e iTRON 04 apresen-
tam dígitos de 20 mm permitindo uma fácil
visualização à distância. Disponíveis nos ta-
manhos 48 X 24 mm, 48 X 48 mm, 48 X 96
mm, 96 X 48 mm e 96 X 96 mm.

Controladores de Temperatura Série dTRON
Controladores microprocessados de en-
trada universal com até cinco sinais de
saída (relés, corrente, tensão ou lógicas)
para controle de temperatura (aqueci-
mento e resfriamento) . Além da entra-
da da variável de processo, os
controladores da série dTRON possuem

uma segunda entrada para indicação da
corrente de aquecimento ou setpoint ex-
terno. Possuem função de rampa, auto-
sintonia e rampa de partida para méto-
do canal quente. Disponíveis nos tama-
nhos 48 X 48 mm, 48 X 96 mm, 96 X 48
mm e 96 X 96 mm.

Termostatos Digitais Série ecoTRON
Os controladores da série ecoTRON são
termostatos eletrônicos para controle sim-
ples de temperatura (aquecimento ou
resfriamento). Possuem sinais de entrada
para Pt 100 , Pt 1000 e KTY2x @ 2 fios,
display de cristal líquido retro-iluminado

e saída @ relé.
Possuem função de degelo e contador de
horas de serviço para registrar o tempo de
operação de um compressor de
resfriamento. Disponíveis em versão para
painel (75 X 36 mm) e trilho DIN .

Telefone industrial para uso em área
classificada, o AUTELDAC é robusto e
resistente, desenvolvido para suportar
abusos do operador e ambientes extre-
mos. Possui invólucro de poliéster re-
forçado com fibra de vidro, teclado se-
lado, monofone em policarbonato com

Sistema de Chamada e Comunicação Page/Party
O sistema de comunicação industrial
PAGE/PARTY permite integrar todas as
áreas de uma planta de um modo simples
e eficiente. A função de chamada permite
a localização de pessoas com a simples
ação de tirar um fone do gancho e fazer
uma chamada propagada por alto-falan-
tes e cornetas. A pessoa chamada vai até
a estação mais próxima, tira o fone do
gancho e inicia a conversação. O sistema
PAGE/PARTY pode ser integrado à linha
telefônica ou PABX de modo que chama-
das externas possam acessar o sistema e

vice-versa. Adicionalmente, uma interface
permite a geração de tons de alerta ou
mensagens pré-gravadas para motificação
da natureza e da localização de emergên-
cias para o pessoal da planta melhorando
sistemas de alarme e emergência.
O seu design modular reduz o investimen-
to em peças e facilita a expansão. Esta-
ções de comunicação com canceladores de
ruído de alto desempenho permitem uma
comunicação clara mesmo em áreas indus-
triais altamente ruidosas. Disponíveis es-
tações à prova de explosão.

Telefones de Emergência
A Gai-Tronics oferece uma linha de telefo-
nes de emergência especialmente desen-
volvida para atender a várias aplicações.
Estes telefones proporcionam ao usuário
uma forma rápida e fácil de acessar a polí-
cia, estações de segurança, centros de in-

Telefones Industriais
A linha de telefones industriais da Gai-
Tronics está em contínua expansão. Pos-
suímos telefones industriais, intrinseca-
mente seguros, resistentes a vandalismo,
para salas limpas, com auto-discagem. As
áreas de aplicação são as mais diversas:
plantas químicas e petroquímicas, alimen-

tícias, farmacêuticas, refinarias, estações de
trem, ou seja, qualquer lugar que requeira
um telefone confiável e durável. Todos os
telefones industriais são equipados com
cápsulas canceladoras de ruído. Disponí-
vel em versão intrinsecamente segura para
uso em áreas classificadas.

Telefones à Prova de Explosão Auteldac
cordão espiralado. Certificado para uso
em áreas classificadas Zona 1, Grupo IIC
ou para apl icações  em minas
(AUTELDAC 310). Com relé adicional
para atuar campainha ou baliza exter-
na e contato para indicação de fone fora
do gancho.

Sistemas de Comunicação Industrial
Microprocessados

Utilizando microprocessadores de alta
tecnologia, estes sistemas Gai-Tronics ofe-
recem funções de controle avançado para
melhoria da comunicação.
Utilizando as estações da Série SmartTM, o
AdvanceTM permite a monitoração de es-
tações em uso, verificação da integridade
do cabo do sistema e das cornetas, divi-
são de estações em grupos ou zonas, cha-
mada priorizada, controle inteligente de
volume e impressão de relatórios, sendo

o que há de mais moderno em sistemas
de notificação de emergência. Com o Sonic
AlarmTM é possível a integração de áreas
remotas, sem a necessidade de cabos.
O MarinExTM foi especialmente desenvol-
vido para atender às severas exigências de
comunicação em plataformas marítimas.
É a opção ideal para grandes sistemas,
onde a presteza e eficiência da comunica-
ção é fator determinante para a qualida-
de e a segurança.

formação ou outras localidades. Os telefo-
nes oferecem um botão para acesso rápido
e um alto-falante e microfone para permi-
tir uma comunicação com mãos livres. Uti-
lizados em campi de universidade, dormi-
tórios, hospitais ou áreas industriais.

www.gaitronics.com
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Registrador Gráfico Logoline 500
O LOGOLINE 500 é um equipamento
microprocessado com 3 sinais de entrada
universal (termopares, termorresistências,
entrada de potenciômetro, tensão ou cor-
rente) que registra as variáveis em forma
de traços contínuos sobre uma carta gráfi-
ca utilizando penas coloridas. Opcional-

mente pode ser equipado com 8 entradas
lógicas, 8 saídas @ relé, fonte de alimen-
tação 24 Vcc para transmissores @ 2 fios
e comunicação serial RS 422/485. Possui
display  alfanumérico vácuofluorescente
com brilho ajustável.  Pode ser programa-
do pelo teclado ou por software.

Registrador Gráfico Logoprint 500
O LOGOPRINT 500 é um equipamento
microprocessado com 3 ou 6 sinais de en-
trada universal (termopares, termorresis-
tências, entrada de potenciômetro, tensão
ou corrente) que registra as variáveis em
forma de multipontos e/ou textos sobre

uma carta gráfica utilizando uma cabeça
impressora . Opcionalmente pode ser equi-
pado com comunicação serial RS 422/485.
Possui display  alfanumérico vácuofluores-
cente com brilho ajustável. Pode ser pro-
gramado pelo teclado ou por software.

Registrador Gráfico Sem Papel Logoscreen 500
O LOGOSCREEN 500 é um registrador
gráfico que dispensa o uso de carta gráfi-
ca ou penas. Com 3 ou 6 canais de entra-
da universal. As medições são armazena-
das eletronicamente e disponibilizadas
para avaliação local ou remota (em um
PC). O display colorido de 5" “ permite a
visualização das variáveis em 10 formatos
diferentes. A transferência de dados pode
ser feita por meio de disquete ou por via
serial por meio do programa de avaliação

que é utilizado para gerenciar, arquivar,
visualizar e avaliar os dados registrados. O
software suporta capacidade de rede per-
mitindo que vários usuários possam obter
dados do mesmo banco na rede. O
software servidor de comunicação PCA
permite que os dados do registrador se-
jam lidos por meio da interface serial de
forma manual ou automática.  Seu tama-
nho reduzido torna-o ideal para a substi-
tuição dos registradores de carta.

Registrador Gráfico Sem Papel Logoscreen CF
O LOGOSCREEN CF é um registrador grá-
fico que dispensa o uso de carta gráfica
ou penas. Com 6 ou 12 canais de entra-
da universal pode ser expandido para 36
canais com a utilização dos módulos
mTRON. As medições são armazenadas
eletronicamente (memória de 32 , 64 ou
128 MB) e disponibilizadas para avalia-
ção local ou remota (em um PC). O
display colorido de 5.7" permite a
visualização das variáveis em vários for-
matos: gerente de grupos, diagrama ver-
tical e horizontal, gráfico de barras,
númerica individual por canal, relatório

de eventos. A transferência de dados pode
ser feita por meio do cartão compact
flash ou por meio do programa de avali-
ação que é utilizado para gerenciar, ar-
quivar, visualizar e avaliar os dados
registrados. O software suporta capacida-
de de rede (Ethernet) permitindo que
vários usuários possam obter dados do
mesmo banco de dados. O software ser-
vidor de comunicação PCA permite que
os dados do registrador sejam lidos por
meio da interface serial de forma manual
ou automática. Opcionalmente pode ser
equipado com interface PROFIBUS-DP.

www.jumo.de

Indicadores e Totalizadores de Vazão

Indicadores microprocessados para
monitoração e totalização de vazão utili-
zados com os medidores tipo turbina da
Blancett e outros medidores com saída de

freqüência. Disponíveis com alimentação
por bateria ou em loop de 4-20 mA com
várias opções de montagem, inclusive uma
versão à prova de explosão.

Turbinas para Líquidos Corrosivos Série CorrExx
Desenvolvidas para aplicações em
processos  corros ivos ,  as  turb inas
CorrExx são construídas em AISI 316L
e Fluorosint® compatíveis com a mai-

oria dos produtos químicos. Podem
ser utilizadas em processos com alta
temperatura (150°C) e alta pressão
(5000 psi).

Medidores de Vazão de
Deslocamento Positivo Série 1750
Os medidores de vazão de deslocamen-
to positivo da série 1750 são destina-
dos às aplicações que requerem alta pre-
cisão na medição de fluidos em uma

ampla faixa de viscosidades. Possui so-
mente duas partes móveis, garantindo
assim uma operação precisa, confiável e
altamente durável.

Turbinas Sanitárias 3A Série Flocean
As turbinas sanitárias Flocean foram de-
senvolvidas para aplicação nas indústrias
alimentícias, farmacêuticas e de bebidas.
Oferecem precisão, versatilidade e durabi-
lidade. Utilizam tecnologias avançadas para

o polimento dos componentes internos
atendendo as exigências da norma 28-03
3A (FDA – Food and Drug Administration)
e é recomendada para processos CIP (clean-
in-place) e SIP (sterilize-in-place).

Turbinas para Líquidos Série QuickSert
Simples em design e construção, as tur-
binas QuickSert utilizam retificadores de
fluxo à montante e à juzante o que lhes
confere um alto grau de precisão. Seu

design entre flanges requer menor espa-
ço e facilita a instalação, com diminui-
ção de custos. Disponíveis em diâmetros
de até 10".

Turbinas para Líquidos Série 1100
Construídas em aço inoxidável, as turbi-
nas da série 1100 foram desenvolvidas
para suportar as mais rigorosas aplicações
de medição de vazão de líquidos. Man-

tém a precisão e a integridade mecânica
em fluidos abrasivos e corrosivos
comumente encontrados em aplicações
industriais.

www.blancett.com - www.epiflow.com

Medidor de vazão mássica micropro-
cessado para gases, tipo termal em linha.
Proporciona uma medição direta da va-
zão ou velocidade mássicas sem necessi-

Medidor de Vazão Mássica Tipo Termal em Linha
dade de correções de pressão e tempera-
tura. Não possui partes móveis. Ideais para
grandes tubulações podendo medir vazões
desde 0.004 SCFM até 1300 SCFM.

Medidor de vazão mássica micropro-
cessado para gases, tipo termal de in-
serção. Proporciona uma medição di-
reta da vazão ou velocidade mássicas

Medidor de Vazão Mássica Tipo Termal de Inserção
sem necess idade de correções de
pressão e temperatura. Não possui
partes móveis. Ideal para tubulações
a partir de 2”.

Registrador Gráfico Sem Papel Logoscreen NT
O Logoscreen NT representa a mais nova
geração de registradores sem papel da
Jumo. Ele se destaca pelo design modular
para aquisição de dados de medição (de 3
até 18 entradas universais e 24 entradas/
saídas binárias internamente). Seu concei-
to de operação inovador e os altos padrões
de segurança previnem o acesso e manipu-
lação não autorizados dos dados armaze-
nados. Os dados podem ser visualizados
tanto em imagens de processo como em
curvas de medição tais como um gráfico
de barras ou em formato alfanumérico. A

operação é facilitada pelo botão frontal
guiado por menu. Possui display colorido
de 5.5" tipo TFT com 256 cores, 320 x 240
pixels. Como padrão apresenta Interface
Ethernet, RS232/RS485 e opcionalmente
PROFIBUS DP e leitor de código de barras.
Os dados são armazenados eletronicamente
e disponibilizados para avaliação local ou
remota (em um PC). A transferência de
dados é feita por meio do cartão compact
flash ou do programa de avaliação que é
utilizado para gerenciar, arquivar, visualizar
e avaliar os dados registrados.
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Banhos Termostáticos Líquidos para Calibração

Banhos de calibração compactos, precisos
e confiáveis. Estabilidade de controle ex-
cepcional (± 0,01º C). Equipados com
controladores digitais tipo PID.

Capacidades de 7 ou 12 litros e faixas de
-35+200 e -35+250º C.

Certificado pelo NIST.

Banhos Termostáticos Secos para Calibração
Disponíveis em dois diferentes formatos e
três faixas de temperatura (140º, 425º e
600º C). Invólucro de metal para uso em
campo. Alta precisão e estabilidade para
certificação de sensores de temperatura e
termostatos hidráulicos.
Insertos intercambiáveis que proporcionam
grande flexibilidade de uso. Tempos de
aquecimento e resfriamento rápidos.

Versão “H” com display de cristal líquido,
habilidade de criação, utilização e arma-
zenagem de 10 programas e resultados.
Disponível com software de calibração
(versão “H”) para programação de até 10
passos de temperatura e registro de resul-
tados em um PC.

Certificado pelo NIST.

Calibrador de Temperatura CE-350

Portátil, compacto e versátil permite a cali-
bração simultânea de cinco sondas a uma
temperatura máxima de 350ºC. Ideal para
utilização em campo ou laboratórios para

calibração de termopares, termorresistências
e outros sensores de temperatura.

Certificado pelo NIST.

Banho Fluidificado para Limpeza
de Peças de Extrusora

Processo de fluidificação através da degra-
dação dos resíduos plásticos pela transfe-
rência de calor do banho. Utiliza partículas
inertes de óxido de alumínio, que coloca-
das em movimento através de uma corren-
te de ar se fluidificam e transferem calor às

peças a serem limpas. Adequado para re-
moção de uma variada gama de plásticos,
tais como: ABS, resinas epóxi, neoprene,
nylon, PET, poliamida, policarbonato,
polipropileno, poliestireno, PVC, borrachas
termoplásticas, entre outros.

Coluna de Gradiente de Densidade

Ideal para grãos, filme e fibras. Apropriada
para determinação de distribuição de den-
sidade de pós. Ranges de densidade entre

0,80 e 2,70 g/ml. Ideal para medição de
densidade de Nylon 6, Nylon 66, PTFE,
Polipropileno, PVC e outros plásticos.

Calibrador de Temperatura U CAL 400

O UCAL 400 proporciona uma fonte de
temperatura constante, segura e seca. É
rápido, leve e econômico, podendo ser
utilizado em bancada ou como unidade

portátil em campo. O calibrador cobre uma
faixa de temperatura que vai de 5ºC aci-
ma da ambiente até 430ºC. Disponível
com 10 diferentes tipos de inserto.

www.techne.com

Sistema modular para análise de teor
de óleo e graxas em água, o analisador
de TOG destina-se à análise de água em
plataformas de petróleo (descarte de
água produzida, água de injeção etc),
refinarias, plantas petroquímicas, quími-
cas e outros. Utiliza o princípio de
fotometria de infravermelho próximo
(NIR) na faixa de 900 a 1100 nm. Pos-
sui controlador que realiza uma limpe-
za pneumática cíclica temporizada, in-
jetando ar ou gás natural. Possui tam-
bém limpeza líquida baseada no grau

Analisador de TOG

de sujidade das janelas.  As medições
são expressas em unidades de “ppm de”
(mg de terra diatomácea/litro de água
destilada) e posteriormente expressas
em ppm de óleo (mg de óleo por litro
d´água.) O equipamento permite o
armazenamento de até 16 curvas de
correlação para serem utilizadas em 8
tipos de óleo. O sistema é composto de
sensor e conversor fotométrico,
controlador de limpeza, bomba de
cisalhamento, periféricos de limpeza e
sistema de coleta e descarte.

Dispositivos de medição de vazão na for-
ma de um canal aberto com dimensões
padronizadas. A água é forçada por uma
garganta estreita, sendo que o nível da
água a montante da garganta é o
indicativo da vazão a ser medida, atra-
vés de fórmula consagrada. Construída
em peça única pelo processo hand lay-
up (moldagem por contato), sua estru-
tura é feita com a aplicação de fios de

Calha Parshall

fibra de vidro impregnados com resina
ortoftálica. A parte interna em contato
com o fluido possui acabamento liso com
aplicação de gel isoftálico na cor azul.
Possui escala graduada fixada na parte
interna da calha. Disponíveis em tama-
nhos de 1" até 96", faixas de vazão de
0,40 a 356 m3/h. É utilizada em conjun-
to com um sistema ultra-sônico de me-
dição de nível.

Termômetro para plastômetro

Os termômetros de vidro da série GP
3000 da Digitrol fabricados especial-
mente para a Dynisco Polymer Test são
indicados para a cal ibração de
Plastômetros (Medidores de Índice de
Fluidez). A temperatura é uma variável
importantíssima para o cálculo do Índi-
ce de Fluidez e o desempenho do
plastômetro. O termômetro é construído

em vidro apropriado para alta tempera-
tura e possui uma escala em preto com
graduação de 0,2°C. A validação pode
ser facilmente obtida pelo ponto de 0°C
disponível na parte inferior da escala
utilizando-se água destilada e gelo pica-
do.  Construção em “T”, com precisão
de 0,2°C, atende a norma ASTM D1238.
Disponíveis em faixas de 60 a 380°C

Ensaios em Plásticos

Equipados com um Plastômetro Dynisco podemos
efetuar ensaios de fluidez em resinas plásticas (PEAD,
PEBD, PP, NYLON, ABS entre outras). O nosso
plastômetro faz a correlação da viscosidade intrín-
seca em resinas PET.

• Índice de fluidez (taxa de fluxo) conforme norma
ASTM D1238, métodos A e A/B

• Viscosidade intrínseca do PET
• Testes de reometria de baixa taxa de

cisalhamento
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Indicadores Digitais Linha Graph-Gauge
Instrumento versátil que alia a precisão da
indicação digital com a instantaneidade da
indicação analógica, o BG 235 possui
display digital de 3 ½ dígitos de 13 mm e
display analógico de 51 segmentos de bar-
ras de led´s. Aceita sinais de entrada de
corrente 0-20 mA, 4-20 mA, 4-20 mA com
extração de raiz quadrada; tensão 0-10
Vcc, 1-5 Vcc linear ou com extração de
raiz quadrada; pneumática de 100 psi;

strain-gauge; termopares tipo J, K, L, N,
R; termorresistências Pt 100 @ 3 fios e
Cu10 @ 3 fios/ resistência 2 ohms a 10
Kohms; freqüência 50-70 HZ e 10-1000
Hz; amperímetros 0-5 A rms via TC. Ali-
mentação em 110, 220, 440 ou 24 Vca e
24 ou 125 Vcc. Disponível com fonte de
alimentação para transmissores @ 2 fios,
saída de corrente para retransmissão e 1
ou 2 relés para alarme.

Transmissor de Posição Angular
O transmissor de posição Angular TZA300H
possui um transdutor de posição rotativo,
de alta precisão e baixíssimo torque, consti-
tuído por um elemento magneto-resistivo
fixo e um imã permanente móvel, operan-
do sob o princípio do Efeito Hall. O eixo-
rotor do transdutor possui giro livre, ou seja,
nenhum dano mecânico é causado ao sen-
sor quando seu limite sensorial angular é ex-
cedido. A rotação pode ser horária ou anti-
horária. Suas principais características são a

vida útil virtualmente infinita, a força de atu-
ação ultrabaixa e a excelente resposta a va-
riações rápidas. O TZA300H pode ser utili-
zado nas mais variadas aplicações  industri-
ais tais como válvulas de controle, manuais
ou modulantes, comportas e sistemas bas-
culantes  e em alinhamento de esteiras trans-
portadoras. O display é de cristal líquido
(LCD) com 3½ dígitos. O sinal de saída é de
corrente 4-20mA linearmente proporcional
à posição angular do eixo-rotor.

Indicador Digital para Trasmissor Miniatura
O indicador GIA 420 possui sinal de entra-
da de 4-20 mA @ 2 fios e pode ser
conectado a transmissores de pressão com
conector DIN 43650. Seu display de cristal
líquido com dígitos de 10 mm de altura

pode ser programado para indicação de
pressão em faixas de – 1999 a + 999 com
ponto decimal em qualquer posição. O in-
vólucro é de plástico ABS com tela frontal
em policarbonato e grau de proteção IP65.

Indicadores Digitais Linha IDP-204
Os indicadores digitais universais da série
IDP-204 da Digitrol oferecem um display
com escala programável e 2 ou 4 alarmes
livremente configuráveis. A entrada univer-
sal permite a conexão de vários tipos de
termopares, termorresistências Pt100, sinais
de tensão e corrente contínua. A fonte de
alimentação auxiliar permite a alimentação

de transmissores @ 2 fios. O painel frontal
simples e o perfil compacto fazem do IDP-
204 o indicador ideal para seu processo. O
indicador vem equipado com sinalizadores
que mostram o status dos alarmes. Possui
função de detecção de queima do sensor
(burnout) para as entradas de termopares,
termorresistências e tensão mV.

Indicadores e Transmissores de Temperatura JM65MU
O Transmissor de Temperatura JM65MU
possui um conversor/linearizador micro-
processado capaz de aceitar diversos tipos
de termorresistências e termopares, bem
como sinais de até 500mVcc.  Além disso,
é possível programar o microprocessador
para executar uma linearização personali-
zada. O sinal de saída 4-20mA (ou inver-
tido 20-4mA) pode ser configurado sem
linearização (proporcional à resistência) ou
linearizado de acordo com o sensor (pro-

porcional à temperatura). A configuração
do transmissor é executada através de um
software para ambiente Windows® e um
cabo/adaptador para comunicação,
opcionais. A haste do sensor pode ser
montada integralmente à caixa do trans-
missor e conectada ao processo através de
uma conexão roscada permitindo que a
caixa possa ser girada e corretamente
posicionada, facilitando a leitura do display
digital de cristal líquido de 3 ½ dígitos.

Indicadores e Transmissores de Vazão JM65LCD
O transmissor de vazão JM65LCD pos-
sui um conversor capaz de aceitar o si-
nal de entrada de medidores de vazão
tipo turbina e indicar a vazão corres-
pondente.        A montagem do invólu-
cro de alumínio fundido pode ser inte-

gral à turbina ou remota por meio de
cabo. O display de cristal líquido de 3
½ dígitos é programável em uma faixa
de –1000 a 1999 com ponto decimal
em qualquer posição. Sinal de saída de
corrente 4-20 mA.

A Arnold Automation é especializada na
fabricação de sondas robustas para medi-
ção de conteúdo de umidade em vários
processos. Algumas aplicações típicas in-
cluem medição de umidade em:
• areia e pedregulhos (produção de

concreto)
• reprocessamento de areia de fundição
• areia de quartzo na fabricação de vidro
• processamento de alimentos

Medidor de Umidade em Sólidos Arnold

• produção de milho
• indústria de forragem para alimen-

tação animal
• pós cerâmicos e pastas
• materiais de construção
• indústrias químicas e farmacêuticas
As sondas de medição são disponíveis
em uma grande variedade de configu-
rações para instalação em silos, pro-
cessos, correias transportadoras etc.

O analisador de cloro residual FX-1000p da
Foxcroft utiliza o método mais preciso para
medir o nível de cloro residual em proces-
sos, similar àqueles utilizados em ambien-
te laboratorial. As leituras residuais são
instantâneas e não dependem de métodos
de amostragem. Este sistema minimiza atra-
sos nas leituras e conseqüente prejuízo do
controle. O sinal de saída de corrente 4-20
mA pode ser utilizado para acionar siste-
mas de controle, registradores gráficos ou

Analisador Amperométrico de Cloro Residual FX-1000
sistemas SDCD. As saídas de alarme podem
alertar operadores da planta sobre condi-
ções de alarme ou acionar sinalizadores re-
motos. O analisador é desenhado para ser
relativamente livre de manutenção e utili-
za vinagre branco destilado grau alimentí-
cio como solução tampão de pH, o que
torna o analisador simples, efetivo, econô-
mico e amigável com o ambiente. Faixas
de medição ajustáveis em campo de 0 a
0,1 até 0-60 ppm (mg/l).

Família de controladores multi-loop
programáveis que oferece soluções inte-
ligentes para controle de processos. Com
até 4 malhas independentes de controle
PID, o controlador AC possui uma bibli-
oteca de 12 estratégias de controle pré-
programadas para uma rápida imple-
mentação, além de blocos de funções
para livre programação. Pode apresen-

Controladores Multi-Loop ASCON Série AC Station
tar até 8 entradas analógicas, 8 saídas
analógicas e 32 entradas e saídas digi-
tais além de comunicação serial RS 485,
protocolo Mdbus e Jbus. Possui várias pá-
ginas préformatadas para visualização de
valores numéricos, gráficos de barras,
tendências, alarmes e menus visualizados
em um display de cristal líquido de alta
resolução.

O sistema ASCOMB O2 para controle de
conteúdo de oxigênio em gases combus-
tíveis é composto de uma sonda de óxi-
do de zircônio de resposta rápida e um
controlador. Permite a otimização da efi-
ciência da combustão por meio do con-
trole da relação ar/combustível econo-

Controle de Combustão e Emissão de Poluentes
mizando energia. Proporciona uma mai-
or segurança por permitir a identifica-
ção de anomalias e suas respectivas cor-
reções. O ASCOMB CO permite a
monitoração da emissão de monóxido
de carbono e seu controle reduzindo
impactos ambientais.

Ampla linha de balanças de precisão para
determinação de massa em laboratório
disponíveis em modelos com precisão
decimal, centesimal, milesimal e analí-
tica. O modelo Thermobalance TOPRAY
com capacidade de 160 g pode deter-
minar o nível de umidade (mínimo de
1% com resolução 0,01%) por meio do
princípio infravermelho (emissor de
quartzo). Possui mostrador gráfico de

Balanças Analíticas e Determinadoras de Umidade
cristal líquido com exibição simultânea
dos valores programados e atuais (tem-
po remanescente de secagem programa-
do e atual ou taxa de secagem atual, tem-
peratura programada e atual, data,
hora). Os resultados são expressos dire-
tamente em % de umidade ou sólidos
secos. Possui memória para até 30 pro-
gramas de secagem com até 3 rampas
de temperatura.

www.digitrol.com.br www.digitrol.com.br
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Utilizados em conjunto com instrumen-
tos de medição de pressão com o objeti-
vo de separar e protegê-los de um conta-
to direto com o processo. O selo é
conectado ao instrumento de medição de
pressão através de um capilar com arma-
dura ou diretamente. Este transmite com
precisão, através de um líquido de enchi-
mento, as variações de pressão para o

Placas de Orifício

Completa linha de flanges de orifício tipo
sobreposta ou pescoço para solda para
montagem de placas de orifício. Cons-
truídas de acordo com a norma ANSI-

As placas de orifício são muito utiliza-
das para medição de vazão de fluidos
limpos e com baixa viscosidade por se-
rem simples, robustas, confiáveis e de
baixo custo. Com a medição de pressão
diferencial criada pela área reduzida do
orifício é possível a medição da vazão
por meio de uma relação quadrática.
Fabricamos placas de orifício concêntri-
cas, excêntricas (líquidos sujos com par-

tículas sólidas),  segmentais, quarto de
círculo (fluidos de alta viscosidade e nú-
mero de Reynolds  abaixo de 100.000),
com anel RTJ e especiais. As placas são
cuidadosamente usinadas para obter-se
um alto grau de concentricidade no diâ-
metro externo e orifício e depois poli-
das. Fabricadas em AISI 304/316, Monel,
Hastelloy B/C, Teflon e outros materiais
(sob consulta).

Bocais de Vazão
Os bocais de vazão destinam-se à medi-
ção de vazão de fluidos cujo escoamento
se dá em alta velocidade. Uma das aplica-
ções típicas é a medição de vazão de va-
por superaquecido em saídas de caldei-
ras. Podem também ser utilizados para me-
dição de fluidos com partículas sólidas em
quantidades limitadas. Por apresentarem

uma perda de carga permanente menor
quando comparados à placa de orifício é
possível trabalhar-se com pressões diferen-
ciais menores. Seguem as normas ISA-1932
e ASME podendo ser construídos em uma
grande variedade de materiais laminados
ou forjados incluindo o aço carbono, o aço
inoxidável 304 ou 316.

Retificadores de Fluxo
Instalados na seção à montante de trechos
retos de medição permitem a redução dos
distúrbios de vazão que precedem placas
de orifício em virtude de tubulações com-
plexas ou a presença de válvulas. Quando
o fluxo passa pelo retificador, ele se torna

laminar. Fabricamos retificadores tipo
Zanker (disco de espelho com colméia de
chapa), AMCA (feixe tubular) e Mitsubishi.
Disponíveis em diâmetros de 2" a 96" fa-
bricados em aço carbono, aço inoxidável
304/316 e outros sob consulta.

Trechos Retos de Medição
Fabricados a partir de tubos calibrados per-
mitem a montagem correta de placas de
orifício de pequeno diâmetro. Garante-se
assim o seguinte: trechos retos à montan-
te e à jusante suficientes para uma medi-
ção precisa, circularidade, concentricidade
e rugosidade melhor do que D/K=1000.

Construídos em aço carbono, aço inoxidá-
vel 304/316 ou outros (sob consulta) com
tomadas de pressão tipo corner taps com
câmara anular ou tipo flange taps. Os tre-
chos de medição podem ser flangeados ou
biselados para solda. Disponíveis nos diâ-
metros de ½” a 2".

Orifícios Integrais
Utilizados em processos de medição se-
melhantes aos das placas de orifício,
para medição de vazão de fluidos líqui-
dos e gases limpos com pressões e tem-
peraturas elevadas. Construídos em AISI

304 e 316 são montados diretamente
no corpo do transmissor diferencial. São
indicados para a medição de pequenas
vazões, em tubulações de pequeno diâ-
metro (1/2").

Flanges de Orifício
B16.36, ASTM a 105 com face plana ou
ranhurada (RF ou FF)  em aço carbono ou
aço inoxidável. Disponíveis nos tamanhos
de 1" até 24".

Selos Diafragma
elemento sensor do instrumento de pres-
são. São disponíveis com conexões
roscadas, flangeadas, sanitárias etc e vá-
rios fluidos de enchimento (silicones,
halocarbonos, óleos grau alimentício etc).
Fabricados em AISI 304L, AIS I316L,
Carpenter 20, Hastelloy C276, Hastelloy
B2, Tântalo, Monel 400, Níquel 200,
Titânio ou PTFE e outros (sob consulta).
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Os Sistemas de Medição de Pesagem em
Processo da Vishay BLH destinam-se aos
mais variados processos tais como vasos
reatores críticos, silos de armazenagem,
tanques de batelada com limpeza CIP e
balanças de expedição medindo precisa-
mente desde alguns gramas até algumas
toneladas. Disponíveis em duas linhas:
Expert e Professional, eles garantem

Sistemas de Medição de Pesagem em Processo
qualidade, confiabilidade e ótima rela-
ção custo-benefício. A série Expert des-
tina-se a processos críticos tais como va-
sos dinâmicos e são insensíveis ao tama-
nho e cargas de torque introduzidas por
equipamentos estranhos ao processo. A
série Professional destina-se a todos os
vasos estáticos tais como tanques, silos e
alimentadores.

Células de Carga e Módulos de Pesagem
A Vishay BLH possui uma linha completa
de células de carga e módulos de pesa-
gem para as mais variadas aplicações de
pesagem dinâmica (alto desempenho) e
estática. Os módulos de pesagem da série
KIS possuem design cilíndrico exclusivo
com cantiléver duplo rejeitando cargas la-
terais (torque e torsão) introduzidas por

misturadores, batedores, agitadores e são
disponíveis em faixas de 110 a 45000 lbs.
Os módulos da série EconoMount são
apropriados para aplicações industriais nos
quais seja necessário adaptar um
alimentador em uma balança. São dispo-
níveis nas capacidades de 500, 1250,
2500, 5000 e 1000 lbs.

Sistemas de Pesagem Safe-Weigh®
Sistemas para pesagem precisa em proces-
so especialmente destinados a aplicações
de mistura e batelada. Os sistemas Safe-
Weigh® proporcionam leituras precisas de
peso sob condições dinâmicas ao mesmo
tempo mantendo uma supervisão constan-

te das falhas mecânicas em aplicações crí-
ticas. O indicador mostra o peso individu-
al ou a porcentagem dos valores de carga.
Possui função de diagnóstico ativo que
garante o desempenho, além de filtro di-
gital dinâmico.

Sistemas de Medição Web Tension
A Vishay BLH oferece sistemas de medi-
ção de web tension para aplicações de
alta, baixa e ultrabaixa tensão. Os siste-
mas incorporam strain-gauges SR-4® e
são calibrados com sistemas de peso
morto para garantia da qualidade, alto

desempenho e confiabilidade. O siste-
ma de selagem superior suporta os am-
bientes mais hostis em aplicações de alta
tensão. Em aplicações de baixa tensão
eles proporcionam uma grande rangea-
bilidade.

Sistema de Pesagem de Tarugos
Os sistemas de pesagem da Vishay BLH
permitem a pesagem dinâmica de
tarugos em sistemas de lingotamento
contínuo. As lingotadoras típicas cortam
os tarugos em determinados comprimen-
tos, contudo, este tipo de corte resulta
em grandes variações no peso real do

tarugo. Como as laminadoras trabalham
por peso ao invés do comprimento,
tarugos com sobrepeso resultam em “su-
cata” de aço extra, que deve ser
reprocessada. Ao cortar pelo peso resol-
ve-se o problema da sucata e
reprocessamento.

Sistema de Controle de Rolos de Prensagem
Os sistemas de controle Rider Roll System
da VISHAY BLH controlam precisamente
a força NIP (linha de contato) em
enroladeiras e cortadeiras medindo a for-
ça direta e a posição direta de ambos os
cilindros. As células de carga web tension
de alta precisão proporcionam uma medi-

ção exata da força para o controlador de
posição. O feedback do sensor de posição
do cilindro fecha o loop, permitindo que
o rolo de prensagem mantenha uma força
e velocidade otimizada a medida que o
papel é alimentado na enroladeira ou na
cortadeira.

Células de Carga e Soluções Customizadas
A Vishay BLH e Vishay Nobel possuem
um know-how único em tecnologia de
medição e controle. A engenharia de cé-
lulas de carga da Vishay desenha produ-
tos que oferecem as melhores combina-
ções de robustez, confiabilidade e preci-

são que se adaptam a necessidades espe-
cíficas. Entre as características dos siste-
mas Vishay incluem-se a imunidade à vi-
bração, choque horizontal e expansão
termal do objeto a ser pesado ou da for-
ça a ser medida.
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QUEM SOMOS Conversores Eletropneumáticos Série 500X
Os conversores eletropneumáticos I/P e E/P
da série 500X convertem sinais de corrente
ou tensão em sinais pneumáticos proporcio-
nais. Este instrumento versátil destina-se a apli-
cações de controle que exijam alto grau de
confiabilidade e repetibilidade a um custo
econômico: atuadores de válvulas posicio-
nadores pneumáticos, atuadores de damper,
elementos finais de controle, relés, cilindros

de ar, embreagens e freios nas indústrias quí-
mica, petroquímica, AVAC, têxtil, papel, e ali-
mentícia entre outras. O 500X é disponível
com saídas de 3-9, 9-15, 3-15, 3-27, 6-30,
1-17, 2-60, 3-120 e 2-120 psig (entrada 4-
20 mA);  3-15, 3-27, 6-30 psig (entrada 10-
50 mA); 3-15, 3-27, 6-30 e 2-60 psig (entra-
da 0-5V) e 3-15, 3-27 e 6-30 psig (entrada
de 1-9V) e 3-120 psig (entrada de 0-10 V).

Cilindros de Diafragma
Cilindros livres de atrito para conversão de
pressão pneumática em força linear. Apre-
sentam alta sensibilidade, sem necessidade

de lubrificação e baixa histerese. Aplicação
em tensionadores, atuadores de válvula,
posicionadores e absorventes de impacto.

O booster de volume utiliza um sinal de
pressão para produzir uma pressão de sa-
ída com alta capacidade de vazão.

Boosters de Volume e Relés de Precisão
O relé de precisão reproduz um sinal de
pressão controlado com possibilidade de
ajuste de bias positivo e negativo.
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MISSÃO

O grupo Digitrol será uma empresa reconhecida pela excelência e versatilidade na apresentação de soluções
para controle de processos na área de instrumentação industrial.

VISÃO

O grupo Digitrol buscará sempre agregar valor aos produtos e serviços desenvolvidos, fabricados e comercializados
utilizando seus recursos técnicos e humanos para gerar e distribuir riquezas.

VALORES

O grupo Digitrol definiu cinco valores para orientar as equipes do grupo em todo o Brasil. A satisfação do
cliente é o primeiro deles:

Foco no cliente
Trabalho em equipe
Comprometimento
Inovação
Integridade

Booster de Volume para Atuadores de Válvula
Projetado para produzir uma pressão de
saída com alta capacidade de vazão, o
booster de volume série 6000 da
Controlair pode ser utilizado para aumen-
tar a velocidade de fechamento e abertu-
ra de válvulas de controle quando utiliza-
do em conjunto com atuadores e
posicionadores. Pode ser utilizado em

quaisquer aplicações pneumáticas que re-
queiram alta capacidade de vazão. Possui
uma válvula de bypass que garante a es-
tabilidade do sistema ao permitir uma va-
zão de ar normal ao posicionador e uma
atuação normal de válvula com pequenas
variações de entrada. Disponível em alu-
mínio ou aço inoxidável.

Conversores Eletropneumáticos Série 900X
Os conversores eletropneumáticos I/P e E/
P da série 900X são uma série de regula-
dores eletrônicos compactos que conver-
tem um sinal (corrente ou tensão) em uma
saída pneumática linearmente proporcio-
nal. Utilizando um circuito interno de rea-
limentação de estado sólido, o 900X pro-
porciona saídas de pressão estáveis para

elementos de controle. Imune aos efeitos
de vibração, posição ou impureza do ar.
Disponíveis com entradas de 4-20 mA,
0-10 Vcc, 1-9 Vcc, 0-5 Vcc e 1-5 Vcc com
saídas de 1-17, 2-60, 3-15, 3-27, 6-30,
2-60 e 2-100 psig. Apresenta baixo con-
sumo de ar (0,04 m3/h) e precisão de ±
0,1% .

Conversores à Prova de Explosão Série 950X

Utilizados para proporcionar uma pressão
precisa de ar limpo para controladores pneu-
máticos, transmissores, transdutores, posicio-
nadores de válvula, cilindros de ar e um gran-
de espectro de sistemas de controle pneu-

mático. Proporciona controle constante de
pressão sob condições de vazão e pressão de
alimentação variáveis. Filtro de alta durabili-
dade e capacidade. Disponíveis em faixas de
0-10 psi, 0-30 psi, 0-60 psi e 0-120 psi.

Filtros Reguladores e Filtros em Inox

Reguladores de precisão de múltiplo está-
gio, proporcionam o mais alto nível de pre-
cisão e repetibilidade de regulagem dispo-
nível. A pressão de saída é controlada den-
tro de 0,1% da faixa total. Altamente está-

Reguladores de Precisão
vel, insensível a variações na pressão de ali-
mentação e vazão. Disponível em 3 faixas
de pressão: 2-40 psi, 2-60 psi e 2-120 psi
em três conexões 1/8”, 1/4” e 3/8”. Aplica-
ção em bancada de testes, balancins, etc.

Os conversores eletropneumáticos I/P da sé-
rie 950X convertem sinais de corrente em
uma saída pneumática linearmente propor-
cional. Seu invólucro IP 65 à prova de ex-
plosão  e intrinsecamente seguro permite a
utilização em áreas classificadas (inclusive
com aprovação para uso com gás natural).

Seu sistema de controle de realimentação em
malha fechada proporciona uma saída alta-
mente precisa e estável. Pode ser montado
em qualquer posição e é insensível aos efei-
tos de vibração. Disponíveis com saídas de 3-
15, 3-27 e 6-30 psig com opcional para saí-
da selecionável em campo.

Fundada em 1984, a Digitrol é uma
empresa versátil atuando no segmen-
to de instrumentação para controle de
processos industriais. Além da nossa
linha própria de fabricação, represen-
tamos empresas de alta tecnologia de
várias partes do mundo. Estamos
sediados na região Sul da grande São
Paulo e contamos com uma rede de
representantes que atendem todo o
Brasil.

Fazendo parte do grupo desde 2004, a Digitrol Service é a divisão
de serviços do grupo. O nosso portfolio inclui serviços de manuten-
ção preventiva e corretiva e calibração de instrumentação industri-
al. Diferenciamo-nos pela nossa equipe técnica altamente especi-
alizada e um laboratório equipado com instrumentos de última ge-
ração além de um grande e diversificado estoque do Brasil em pe-
ças e partes de instrumentos.

O nosso laboratório de vazão está equipado para calibração de me-
didores de vazão de até 6". Os padrões são rastreados pela RBC
(Rede Brasileira de Calibração).

Os serviços de manutenção corretiva podem ser executados em
nossas oficinas ou in-site. Também realizamos serviços de manu-
tenções programadas e modernização de equipamentos aumen-
tando sua vida útil e confiabilidade.

A nossa linha de serviços inclui ainda um Departamento de Proje-
tos e Montagem de Painéis Elétricos. Projetamos e montamos pai-
néis elétricos em baixa tensão para atender  variados segmentos
de mercado observando e excedendo todos os requisitos de qua-
lidade e desempenho exigidos pela indústria. Estes painéis inclu-
em quadros de distribuição, painéis e mesas de comando, painéis
de automação, painéis e bancadas de teste de motores etc.
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• Placas de orifício
• Bocais de vazão
• Retificadores de fluxo
• Orifícios integrais
• Medidor de vazão tipo Pitot múltiplo
• Selos diafragma
• Indicadores digitais
• Transmissores de pressão, temperatura e vazão
• Transmissores de posição angular
• Cabeçotes e acessórios para pirometria
• Laboratório de vazão e termometria
• Analisador de TOG
• Assistência técnica

• Registradores gráficos com e sem papel
• Controladores microprocessados de temperatura
• Controladores para estufas de cozimento de embutidos
• Controladores multi-loop
• Controladores eletromecânicos
• Termopares e termorresistências
• Sensores de temperatura para pirometria
• Indicadores digitais
• Transmissores de temperatura
• Fontes e isoladores de sinal
• Eletrodos de pH e oxirredução
• Células de condutividade
• Analisador de oxigênio dissolvido
• Analisador de cloro
• Controladores de pH, redox, condutividade
• Psicrômetros e medidores de umidade e temperatura
• Termohigrômetros
• Transmissores de pressão manométrica e diferencial
• Transmissores hidrostáticos de nível
• Sistemas supervisórios

• Banhos termostáticos líquidos e secos
• Calibradores de temperatura
• Banho fluidificado para limpeza de peças de extrusora
• Coluna de gradiente de densidade

• Conversores eletropneumáticos à prova de tempo e à prova
de explosão

• Filtros reguladores e reguladoras de precisão
• Boosters de volume e relés de precisão
• Cilindros de ar de diafragma (livre de atrito)

• Medidores de vazão tipo termal (carretel e de inserção)Linha industrial de fotômetros para:
• Controle de dosagem de floculantes
• Controle de turbidez, cor e absorção UV
• Medição de densidade de suspensões
• Separação de fases por diferença de cor
• Concentração de proteínas
• Controle de vazamento em trocadores de calor

• Sistemas de intercomunicação industrial (INTERCOM)
• Telefones industriais intrinsecamente seguros e à prova de explosão
• Telefones de emergência
• Sistemas microprocessados
• Sistemas de comunicação para plataformas marítimas

• Controladores multi-loop
• Sistemas de controle de combustão

• Analisador amperométrico de cloro residual

• Medidores de umidade para sólidos

• Medidores de vazão tipo turbinas para líquidos
• Medidores de vazão tipo engrenagens ovais
• Monitores e totalizadores de vazão

• Células de carga e Módulos de Pesagem
• Sistemas de pesagem dinâmica e estática
• Sistemas de medição Web Tension
• Sistemas de Pesagem de Tarugos
• Sistemas de Controle de Rolos de Prensagem

• Sensores de pressão para polímeros
• Transdutores de pressão para extrusão de alimentos

e produtos médicos
• Transdutores de pressão para processos de injeção de plásticos
• Indicadores e controladores de pressão e temperatura
• Determinação de temperatura de amolecimento VICAT
• Determinação de flamabilidade de resinas
• Teste de resistência ao impacto pela queda de dardo
• Testadores de impacto tipo pêndulo IZOD e Charpy
• Plastômetro de extrusão (Medidor de Índice de Fluidez)
• Reômetro capilar
• Viscosímetro em linha
• Hot Tack Heat Sealer (Soldabilidade de Plásticos)

• Medidores ultra-sônicos de nível
• Sondas ultra-sônicas
• Medidores de nível tipo radar
• Balanças para correias transportadoras
• Medidores de vazão para sólidos
• Chaves capacitivas de nível
• Chaves de nível tipo pás rotativas
• Chaves ultra-sônicas de nível




