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Sinônimo para soluções em medição de pressão e temperatura, a WIKA vem 
ampliando seus negócios em controle de variáveis como nível e vazão. Nos últimos 
anos adquiriu empresas como  DH-Budenberg, Desgranges & Huot, Scandura, ASL, 
Eurosistemi e Euromisure.

O portfólio de produtos WIKA compreende produtos como: manômetros, termômetros, 
selos diafragma, poços de proteção, transmissores de pressão, transmissores de 
temperatura, termopares, termostatos, termorresistências, pressostatos, sensores, 
equipamentos para teste e calibração, chaves, transmissores e sensores de nível, 
elementos primários para medição de vazão, placas de orifício, tubo venturi, 
analisadores de gás SF6 e laboratórios acreditados CGCRE (RBC/INMETRO) para as 
grandezas de pressão, temperatura e dimensional.  

Possui certificações, como IS0 9001, ISO 14001 e ABNT ISO/IEC 17025:2005.

A unidade fabril brasileira está localizada em Iperó/SP, numa área de 20.000m2, e 
com escritório de vendas e de negócios nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, e 
Curitiba.  Há 2 anos ampliou suas instalações com as novas linhas de fabricação de 
medidores de nível, sensores de temperatura e elementos primários de vazão. Para 
os próximos anos prevê a inauguração outras unidades de negócios no Brasil, além 
da implantação de um novo sistema de gerenciamento e outras linhas de produção.

A WIKA DO BRASIL vem se preparando para atender a crescente demanda do 
mercado brasileiro, cada vez mais exigente em qualidade e excelência. O abrangente 
portfólio de produtos e serviços em medição de pressão, temperatura, nível e vazão, 
bem como padrões para calibração, oferecem aos clientes soluções sob medida para 
suas aplicações.

| Parceiro do seu negócio



3

Índice

Medição de Pressão

Manômetros 04

Transdutores e  Transmissores 05

Selos Diafragma 06

Pressostatos 07

Medição de Temperatura

Termopares 08

Termorresistências 09

Termostatos 10

Transmissores de Temperatura 11

Termômetros 12

Poços de Proteção 13

Aplicações especiais
HVAC 14

SF6 - Hexafluoreto de Enxofre 15

Tecnologia de Teste e Calibração
Pressão 16

Temperatura 17

Medição de Nível Indicadores e Chaves de Nível 18

Medição de Vazão Elementos Primários 19

Serviços, Laboratórios e 
Assistência Técnica Serviços e Assistência Técnica 20

Mais informações: 
www.wika.com.br, 

ou acesse



4

Instrumentos para a indicação de pressão relativa, 
absoluta ou diferencial, com sistemas de medição com 
tubo Bourdon, diafragma ou cápsula. Testados milhares de 
vezes, proporcionando alta confiabilidade. Disponíveis para 
as faixas de medição de 0 ... 2,5 mbar até 0 ... 7.000 bar e 
exatidão de até 0,1 % F.E. .| Manômetros

Medição de Pressão

Utilitário Industrial Petroquímico

Fenol Baixa pressão Capsular

Diferencial para processo Utilitário com contato Manômetro com sinal

Diferencial com sinal Manômetro com contato Absoluto
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Uso geral Sonda de nível Alta precisão

Pressostato eletrônico Rangeável Uso industrial

Alta pressão Membrana flush Área classificada

Manômetro digital Protocolo de comunicação OEM

A WIKA oferece uma linha completa de instrumentos eletrônicos para medição de pressão como transmissores,
transdutores e pressostatos. Podem ser aplicados em casos de pressões relativa, absoluta ou diferencial. Os 
instrumentos de medição de pressão estão disponíveis com faixa desde vácuo até 15.000 bar e possuem sinais
de saída de corrente, tensão ou protocolos de comunicação. Para áreas classificadas, existem transmissores 
intrinsecamente seguros, à prova de explosão e não-acendíveis com certificados nacionais e internacionais.
Diferentes tipos de sensores são utilizados na construção, como sensores cerâmicos (thick film), metálicos (thin
film) ou piezoresistivos. Diversas variações são disponíveis, como material do corpo e das partes molhadas, 
conexão ao processo e conexão elétrica. A WIKA é a líder mundial em fabricação e desenvolvimento de sensores
de pressão com diferentes tecnologias.

| Transdutores e 
Transmissores

Medição de Pressão
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| Selos Diafragma

Medição de Pressão
Os selos diafragma WIKA, seguros e confiáveis, estão disponíveis para 
montagem local ou remota a manômetros, transdutores e transmissores de 
pressão, são conhecidos internacionalmente pelo excelente desempenho 
operacional nos processos industriais mais exigentes, como por exemplo, 
em temperaturas extremas (-90 ... +400 °C), em meios abrasivos, altamente 
viscosos ou tóxicos. O exclusivo Software “Diaphragm Seal Calculation 
WIKA” define as construções e fluidos de selagem específicos para sua 
aplicação, simulando as influências do seu processo no instrumento e 
propondo a melhor solução de selagem. Consulte nossa engenharia.

Rosqueado Flangeado Extensão

Sanitário com conexão clamp Sanitários com conexão DIN 11851 Em linha

Homogeneizador wikaramic® Descarga de bomba

Anéis de limpeza Blocos, selas jaquetas de montagem Ligas nobres
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| Pressostatos

Medição de Pressão

Compacto a prova de tempo e 
a prova de explosão Diferencial Modular a prova de tempo e a prova 

de explosão

Com sensor Bourdon a prova de 
tempo e a prova de explosão Mini pressostato Diferencial a prova de tempo e a prova 

de  explosão

Sifão e protetor 
contra sobrepressão Amortecedor de pulsação Válvulas

Manifold Adaptadores e vedações Adaptadores de superfície

As inúmeras possibilidades de conexões elétricas e 
mecânicas produzem uma extraordinária opção de 
variedades de instrumentos.

| Acessórios Pressão
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Esta linha de instrumentos compreende os principais termopares industriais como 
os tipos  “J”, “T”, “E”, “K”, “N” e “R”, “S”, “B“ que operam nas faixas de temperatura de 
-200 a 1700 °C conforme normas ASTM E 230 e IEC / EN 60584-1.
Podem ser produzidos conforme necessidade de cada aplicação, com proteção 
de aços inoxidáveis (304/304L, 316/316L, 310/310S), ligas especiais (Inconel 600, 
Incotherm TD, e outros), proteção cerâmica para alta temperatura, cerâmica tipo 610 
e 710, e SiC (Carbeto de silicio).

Inconel 600® e INCOTHERM® alloy TD são marcas registradas SPECIAL METALS.

| Termopares

Medição de Temperatura

Termopar para cabeçote Termopar com cabeçote
montagem em poço de proteção

Termopar com cabeçote 
montagem direta do processo

Termopar com cabo e/ou conectores Termopar com cabeçote,  
para instalação remota 

Termopar de superfície 
para uso geral

Termopar para áreas classificadas Termopar para alta temperatura,
conjunto completo

Termopar para alta temperatura,
refil

Termopar para superfície de tubo Termopar para aplicação 
alta pressão Termopar tipo multiponto
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Medição de Temperatura

Os principais tipos de termorresistências são Pt100, Pt1000, Ni100, e outros, estas 
são fabricadas atendendo as especificações de normas como a IEC/EN 60751 
nas classes de exatidão “AA“, “A“, “B“ e “C“, entre as faixas de uso industrial nas 
temperaturas de - 200 a 600 °C. 
São utilizadas em grande escala industrial em aplicações que requerem alta exatidão 
e confiabilidade.

| Termorresistências

Termorresistência para cabeçote Termorresistência com cabeçote 
montagem em poço de proteção

Termorresistência com cabeçote 
montagem direta ao processo

Termorresistência com cabeçote, 
para instalação remota

Termorresistência com cabo 
e/ou conectores Termorresistência de superfície

Termorresistência p/ sistema de 
aquec., ventilação e ar condicionado Termorresistência com plug Termorresistência para áreas 

classificadas

Termorresistência com conexões 
sanitárias Termorresistência multiponto Termostato eletrônico
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Medição de Temperatura

Compacto a prova de tempo Compacto a prova de explosão Modular a prova de tempo

Modular a prova de explosão Mini termostato 
a prova de tempo

Mini termostato 
a prova de explosão

PID Indicador digital Controlador trilho DIN

Indicador local Indicador local Lógica fuzzy

| Controladores / Indicadores

| Termostatos
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Medição de Temperatura

| Transmissores de Temperatura Os transmissores de temperatura são instrumentos que convertem sinais de 
instrumentos analógicos como termopares, termorresistências, resistências, e 
outros, em sinais analógicos ou digitais mais estáveis e confiáveis como 4 a 20 mA, 0 
a 10 V, protocolo HART® , Foundation Fiedlbus™, ou Profibus PA.

Analógico
sinal de saída 4-20mA

Analógico
sinal de saída 0 – 10V

Analógico, sinal de saída 4-20 mA, 
configurável via PC

Digital
universal, configurável via PC Protocolo HART® FOUNDATION FieldbusTM e 

PROFIBUS® PA

Transmissor de temperatura com 
indicação local, protocolo HART®
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Medição de Temperatura
| Termômetros Os instrumentos mecânicos de medição de temperatura 

são fabricados com a tecnologia bimetálica ou à 
expansão de gás e englobam faixas de medição de 
-200°C... +700°C. Todos os termômetros podem ser 
utilizados com poços de proteção.

Uso geral Bimetálicos Capela

Expansão de gás Expansão à gás Bimetálicos

Sanitário Com contato Com contato 

Diwitherm – Digital Acessórios
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Medição de Temperatura

| Poços de Proteção Os poços de proteção WIKA estão disponíveis nas versões usinadas 
de barra e fabricado de tubo. Os poços oferecidos incluem modelos 
flangeados, rosqueados, para solda, van-stone e construções para 
aplicações sanitárias. 
A seleção do material e a customização do produto estão disponíveis a fim 
de oferecer uma maior proteção do sensor e uma medição precisa. 
Os poços de proteção flangeados podem ser construídos usando solda de 
penetração total, penetração parcial ou com rosca e solda.

Flangeado 
(usinado de barra)

Rosqueado 
(usinado de barra)

Para solda tipo SW 
(usinado de barra)

Solda direto na linha 
(usinado de barra)

Vanstone 
(usinado de barra)

Para aplicações sanitárias 
(usinado de barra)

Rosqueado 
(fabricado de tubo)

Para aplicações sanitárias 
(fabricado de tubo ) 

Flangeado, rosqueado ou para solda
(fabricado de tubo)

Cálculo de ressonância 
ASME PTC 19.3 TW-2010
Parâmetro para o cálculo:

• Fluido do processo e densidade

• Pressão, temperatura e vazão do processo

• Dimensões do poço de proteção
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Aplicações Especiais
| HVAC

Manômetro diferencial 
versão Eco Manômetro diferencial Manômetro diferencial

com sinal de saída analógico

Transmissor da velocidade do ar Pressostato diferencial Pressostato diferencial 
com display

Transmissor de vazão do ar Transmissor de pressão diferencial Transmissor de pressão diferencial

Sensor de umidade relativa e 
temperatura para duto Sensor da qualidade do ar Sensor de CO2

Agora também com alguns produtos na opção isentos de 
silicone, para aplicação em cabines de pintura.
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Aplicações especiais

Densímetros Transmissores Conexões

Equipamento de manuseio Detectores de vazamento Analisadores de qualidade

| SF6 - Hexafluoreto de Enxofre

Muitos equipamentos elétricos requerem o uso de gás SF6 como isolante 
e extintor de arcos. Uma grande variedade de produtos é necessária para 
o trabalho adequado e seguro com o gás SF6 durante o seu ciclo de vida. 

A WIKA oferece todo o portfólio de produtos para estas aplicações.

Corretas densidades de gás SF6 são necessárias para que não 
ocorram descargas indesejadas, que podem causar até a explosão do 
equipamento. 

A WIKA desenvolveu densímetros, especialmente para esta aplicação, 
que são hermeticamente selados e possuem uma compensação de 
temperatura, eliminando assim todas as influências ambientais que 
podem afetar a leitura. Manobras em equipamentos com SF6  podem 
levar a um aumento da quantidade de produtos de decomposição tóxicos 
e altamente corrosivos.

A concentração destes produtos de decomposição dependente altamente 
da quantidade de parceiros da reação como ar e umidade presente 
durante a atividade de descarga. Estes produtos de decomposição 
impedem a operação segura em disjuntores ao longo prazo, agredindo 
a superfície dos equipamentos, reduzindo a rigidez dielétrica das partes 
isolantes e através de pó, em qual a umidade pode condensar e criar um 
caminho para eletricidade. Portanto, é necessário manter um registro de 
produtos de decomposição e assim garantir a segurança do processo e 
uma longa vida útil do equipamento.
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| Pressão

Teste e calibração

Bombas de bancada Manômetro padrão analógico Hand-helds

Calibrador de pressão Manômetro padrão digital Balanças de peso morto

Maletas de calibração Bancada de calibração e 
teste de válvulas Bombas portáteis

Calibrador de pressão Ex Controladores de pressão Sensor padrão
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Teste e calibração

| Temperatura

Infravermelhos portáteis Hand-helds temperatura Blocos secos 

Banhos portáteis Banhos laboratórios Geradores de sinais portáteis 

Gerador de sinais de bancada Gerador sinais Ex Pt100/Termopar padrão

Alvo de corpo negro 
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| Indicadores e chaves

Medição de Nível

Indicador de nível tipo bypass Chave de nível com câmara bypass Visor de nível tipo transparente, 
refletivo e tubular

Indicador de nível tipo displacer Transmissor de nível 
magnetorestritivo Transmissor de nível tipo reed

Chave de nível eletrônica Chave de nível tipo óptico Chave de nível tipo eletrodo 

Chave de nível tipo pera Chave de nível tipo boia 
na posição vertical

Chave de nível tipo boia 
na posição horizontal

Os instrumentos medem a quantidade do fluido dentro de um 
reservatório, estão capacitados para medição de fluidos simples e 
corrosivos. 
Encontram-se nesta linha instrumentos com temperaturas até 450°C, 
densidade a partir de 400 kg/m³ e pressões de até 420 bar, tanto para 
produtos standard, quanto soluções customizadas.
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Medição de Vazão

Elementos primários para 
Medição de Vazão Medidor de vazão é todo dispositivo que permite determinar o volume de 

fluido que passa através de uma dada seção de escoamento por unidade 
de tempo.

A maneira mais comum para se medir vazão de um fluido é a medição por 
diferencial de pressão.
Este princípio de medição foi comprovado ao longo de muitos anos e tem 
ampla aplicação industrial.

Placas de Orifício FloTec FloTec extraível

Bocal de vazão Tubo Venturi Conjunto de medição

Meter run Trecho reto Retificador de fluxo 19 tubos

Retificador de fluxo zanker Pote de selagem / condensado Conjunto de medição 
por câmaras anulares
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| Calibração de pressão
-1...4000 bar
Calibração em laboratório WIKA e nas dependências do cliente
• Manômetros analógico e digital
• Vacuômetros analógico e digital
• Transdutores e transmissores digitais

| Calibração de temperatura
-40°...1100°C
• Termômetros bimetálico, expansão de gás e digitais
• Termopares e termorresistências (RTD)
• Termômetros analógico e digital
• Transmissores de temperatura
• Registradores de temperatura
• Indicadores e controladores de temperatura

| Calibração dimensional  

• Paquímetro   •  Relógio comparador
• Micrômetros   •  Relógio apalpador
• Haste padrão   •  Medidor de altura
• Calibrador anel liso •  Régua graduada
• Trena

| Treinamentos
Treinamentos individuais e em  grupo,  na WIKA ou nas dependências do cliente. 
Consulte-nos!

| Assistência técnica

Serviços
Nossos Laboratórios são acreditados CGCRE (RBC/INMETRO) desde 1995, 
oferecendo serviços com qualidade e credibilidade.
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