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Sobre nós

Como uma empresa familiar atuando globalmente, com 
mais de 9.300 colaboradores altamente qualificados, o 
grupo WIKA é líder mundial nas medições de pressão e 
temperatura.
A empresa também estabelece padrões nas medições de 
nível, força e vazão, e na tecnologia de calibração.

Fundada em 1946, a WIKA hoje é um forte e confiável 
parceiro para todas necessidades de medições industriais, 
graças ao seu amplo portfólio de instrumentos de alta 
precisão e seus serviços abrangentes.

As plantas produtivas distribuídas em vários locais do mundo 
são a melhor garantia para atender aos clientes com máxima 
flexibilidade. Cada ano, mais de 50 milhões de produtos de 
alta qualidade são fornecidos e podem ser entregues em 
lotes de 1 e/ou até mais de 10.000 unidades.

Com inúmeras subsidiárias próprias e parceiros, a WIKA 
atende aos seus clientes no mundo inteiro de forma 
competente e confiável. Nossos experientes engenheiros 
e especialistas de vendas são seus contatos locais 
competentes.
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Design higiênico

O design higiênico de componentes de uma planta em contato com produtos é um pré-
requisito essencial para evitar a contaminação microbiológica, e com isso, garantir a 
qualidade do produto. Como parte do conceito geral de uma planta, os instrumentos de 
medição usados devem cumprir com os requisitos especiais em relação ao material, 
qualidade da superfície, segurança do processo, conexões e limpeza no processo CIP.

Como fabricante membro do “European Hygienic Engineering and Design Group” (EHEDG), 
a WIKA contribui com as normas internacionais que combinam o design higiênico com as 
tecnologias de medição de alta qualidade.

Materiais
Aço inoxidável austenítico é usado como material padrão para partes em contato com o 
processo (partes molhadas). Na indústria alimentícia e farmacêutica, o aço inoxidável 316L 
(1.4404 e 1.4435) é o mais utilizado.

Os aço inoxidáveis são inertes à maioria dos alimentos e produtos farmacêuticos, e também 
oferecem boa resistência à corrosão a desinfetantes e agentes de limpeza. Nesse sentido o 
aço inoxidável 1.4435 possui uma resistência à corrosão melhor que o 1.4404.
Para aplicações específicas, ligas especiais são usadas , como por exemplo o aço inoxidável 
super austenítico 904 L (1.4539), ou Hastelloy C e Inconel, e também revestimentos 
de termoplásticos como PFA (perfluoroalcóixido) ou PTFE (Politetrafluoretileno). Para 
instrumentos de medição com elemento diafragma, nós usamos a liga de cromo-níquel 
altamente resistente à corrosão, 2.4668 (N07718), para alcançar um desempenho otimizado 
de medição com alta robustez.

Como material padrão para todas aquelas superfícies metálicas que entrarão em contato 
com o meio do processo, nós usamos aço inoxidável 316L (1.4435).

Superfícies
Um aspecto importante na limpeza da planta usando processos CIP/SIP é a qualidade das 
superfícies em contato com o meio do processo.

Para possibilitar uma fácil limpeza dos instrumentos de medição, e também para prevenir 
biofilmes, as superfícies molhadas devem ser passivas e livre de falhas microscópicas. 
Além da topografia de superfície, a rugosidade da superfície é um critério importante para 
a limpeza. Nas normas, tais como EHEDG Doc. No. 8, “Critério de design de equipamento 
higiênico”, uma rugosidade de Ra < 0,8 μm é considerada suficiente para processos normais 
de limpeza.

Para processos biotecnológicos sensíveis, superfícies com rugosidades menores são 
necessárias, exemplo: Ra < 0,38 µm conforme ASME BPE.
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Eletropolimento

Usando o polimento eletrolítico, a limpeza das superfícies pode ser melhorada. Dessa 
maneira, essencialmente a estrutura topográfica das superfícies é suavizada e assim, 
a rugosidade diminuida. Outra vantagem é que o eletropolimento aumenta a camada 
passiva de aço inoxidável, e consequentemente a resistência a corrosão é aumentada, 
especialmente com atmosferas redutoras.

Design higiênico
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Materiais de vedação
Na escolha do material de vedação adequado, vários 
parâmetros de processo e também o fluido são importantes. 
Os materiais de vedação devem ser toxicologicamente 
inofensivos e suficientemente resistente a abrasão, ser 
resistente contra limpeza agressiva e a substâncias 
desinfetantes, e ser estável em vapor superaquecido em alta 
temperatura de esterilização.

Predominantemente, compostos especiais são usados para 
O-rings ou outras formas de vedação, por exemplo baseadas 
em fluorelastômeros (FKM), tais como VITON®, material 
de etileno-propileno-dieno (EPDM) ou politetrafluoretileno 
(PTFE). Os materiais usados para os elementos de vedação, 
e também seus processos de fabricação, devem estar em 
conformidade com as regras das autoridades e organizações 
regulatórias.
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Conexão rosqueada 
conforme DIN 11864-1, 

classe A

Rosca NEUMO 
BioConnect®

Conexão rosqueada 
conforme DIN 11851

Conexões ao processo
As conexões ao processo que são usadas em equipamentos 
de CIP, não devem prover nenhum tipo de risco com relação 
a limpeza. Eles possuem as seguintes características:

 ■ Uma compressão definida do elemento de vedação 
através de uma face metálica

 ■ Centralização através do guia cilíndrico

 ■ Vedação livre de fenda na parte interna da tubulação

Para isso, há conexões como as em conformidade 
com DIN 11864, NEUMO BioConnect®, BioControl® e 
VARIVENT®.

As conexões usadas em conformidade com DIN 11851 (milk 
thread fitting) e DIN 32676 (Clamp) foram originalmente 
desenvolvidas para desmontar facilmente estes 
componentes da planta. Elas são, portanto, ideais para 
equipamentos que necessitam ser removidos para limpeza. 
Se instrumentos de medição com essas conexões ao 
processo são utilizados em aplicações com limpeza CIP, 
uma vedação apropriada deve ser usada.

As conexões ao processo com componentes metálicos de 
vedação (roscas com cone de vedação) formam uma lacuna 
na vedação e, portanto, são uma opção inferior em relação 
à capacidade de limpeza, especialmente pela recorrente 
montagem para calibração dos instrumentos de medição.

Design higiênico
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Case 
O design das partes externas deve ser feito para que o equipamento seja de fácil 
limpeza também na parte externa. Particularmente com processos abertos na produção 
alimentícia, as máquinas e equipamentos devem ser limpos após a produção. Para isso, 
a WIKA desenvolveu cases especialmente projetados para aplicações sanitárias. Elas 
são fáceis de limpar externamente. Sem fendas ou cantos mortos e com um elevado 
grau de proteção IP, estes invólucros são especialmente adequadas para as condições 
mais severas.
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Design higiênico

Certificações e normas
A WIKA combina o design higiênico com a tecnologia de medição de alta qualidade. Nós participamos ativamente 
em comitês de normas internacionais tais como EHEDG, 3-A e ASME BPE. As demandas mais atuais do mercado 
influenciam diretamente no desenvolvimento de nossos produtos.

FDA (Administração de Alimentos e 
Medicamentos)

EHEDG (Grupo Europeu de Design e 
Engenharia Higiênico)

3-A Aprovação Sanitária, Inc

NSF (Fundação Nacional de Saneamento)

USP (U. S. Farmacopeia)

Diretriz ATEX 94/9/EC

IECEx

FM

CSA

EAC

Design higiênico
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Conexão ao processo com selos 
diafragma
A conexão ao processo dos instrumentos de medição de pressão é idealmente realizada pela utilização dos selos diafragma 
com conexões sanitárias.

Selos diafragma
Os selos diafragma separam o instrumento de medição de 
pressão, o sensor de pressão ou pressostato do processo e 
garantem uma conexão ao processo que é livre de espaço 
morto ou onde o espaço morto é reduzido ao mínimo. A 
separação é feita através de um diafragma metálico flexível. 
O espaço interno entre o diafragma e o instrumento para 
medição de pressão é completamente preenchido com fluido 
para a transmissão da pressão. O pressão de processo é 
transmitida através um diafragma elástico em contato com o 
fluido e de lá para o instrumento de medição.

Vantagens dos selos diafragma
Em contraste com os princípios da cerâmica, com selos 
diafragma - como resultado de células de medição 
com construção metálica - elementos de vedação 
adicionais são eliminados, e então a manutenção é 
significantemente reduzida. As células de medição de 
cerâmica apresentam uma alta sensibilidade às cargas 
dinâmicas. Com qualquer pico de pressão repentino, a 
célula de cerâmica pode ser destruída. Nesses casos, 
combinações de instrumentos de medição e selos 
diafragma são claramente preferíveis.
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PressostatosTransmissores de 
processo

Instrumentos de medição 
de pressão

Montagem direta Elemento de refrigeração Capilar

Sensores de pressão

Selos diafragm 
a com conexão sanitária

Selos diafragma para  
montagem em linha com conexão asséptica

Possíveis combinações e montagens
A combinação de instrumentos de medição de pressão mecânicos ou eletrônicos com selos diafragma faceados ao processo 
(flush), atendem às rígidas exigências da instrumentação sanitária e são apropriados para as mais complexas tarefas de 
medição. Montagem do selo diafragma no instrumento de medição ocorre através da conexão direta. Para altas temperaturas 
através de um elemento de refrigeração ou através de um capilar flexível.

Selos diafragma

Nome
Número 

de código Temperatura permissível de meio Densidade (temperatura) Viscosidade (temperatura)

ConformidadeKN P ≥ 1.000 mbar 
abs

P < 1.000 mbar abs [g/cm3] [°C] [m²/s • 10-6] [°C]

Glicerina 7 +17 … +230 °C – 1,26 +20 1110 +20 FDA 21 CFR 
182.1320

Neobee® M-20 59 -20 … +200 °C -20 … +160 °C 0,92 +20 10,1 +25
FDA 21 CFR 
172.856, 
21 CFR 174.5

Óleo mineral 
branco medicinal 92 -10 … +260 °C -10 … +160 °C 0,85 +20 23 +40

FDA 21 CFR 
172.878, 21 CFR 
178.3620(a); 
USP, EP, JP

Líquido de preenchimento para sistemas de selo diafragma
Nós usamos líquidos de preenchimento compatíveis com FDA nos sistema entre os selos diafragma e os instrumentos  
de medição:

Neobee® é uma marca registrada da Stepan Company.
Outros líquidos de preenchimento podem ser usados para aplicações especiais após suporte técnico da aplicação.
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Selos diafragma são montados em conexões existentes. Geralmente as conexões 
consistem de peças T as quais são integradas na tubulação ou soquetes, que são 
soldados no tubo, no reator de processo ou tanque.

Os selos diafragma oferecem a vantagem de que a “superfície de contato” entre o meio de 
pressão e o diafragma é relativamente grande, garantindo assim uma medição exata da 
pressão. Além disso, eles podem ser removidos facilmente para limpeza ou calibração.

Selos diafragma

Instrumento de medição de pressão 
(manômetro ou transmissor)

Líquido de preenchimento

Montagem direta

Selo diafragma

Diafragma (soldado no selo)

Vedação

Clamp

Conexão para solda ao  
processo

Processo 
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990.60
NEUMO BioControl®

Conexão ao 
processo

Para instalação em sistema  
NEUMO BioControl®

PN máx.  ■ 16 bar (tamanho 50 … 80)
 ■ 70 bar (tamanho 25)

Folha de dados DS 99.55

990.51
Conexão sanitária 
conforme DIN 11864

Conexão ao 
processo

 ■ DIN 11864-1 conexão rosqueada
 ■ DIN 11864-2 flange
 ■ DIN 11864-3 conexão clamp

PN máx. 16 ... 40 bar dependendo da conexão 
ao processo

Folha de dados DS 99.51

990.50
Conexão NEUMO BioConnect®

Conexão ao 
processo

NEUMO BioConnect®  
rosca ou flange

PN máx.  ■ 16 bar (rosca)
 ■ 70 bar (flange)
 ■ Mais altas pressões sob consulta

Folha de dados DS 99.50

990.24
Conexão VARIVENT®

Conexão ao 
processo

Para instalação em caixa 
VARINLINE® ou flange de conexão

PN máx. 25 bar
Folha de dados DS 99.49

990.22
Tri-clamp

Conexão ao 
processo Tri-clamp, DIN 32676 ou BS4825
PN máx.  ■ 40 bar (DN 20 … 50)

 ■ 25 bar (a partir de DN 65)
Folha de dados DS 99.41

990.18
Conexão “Milk thread”  
DIN 11851

Conexão ao 
processo Rosca com porca união fêmea
PN máx. 40 ou 25 bar
Folha de dados DS 99.40

990.17
Conexão DRD

Conexão ao 
processo Conexão DRD
PN máx. 25 bar
Folha de dados DS 99.39

Selos diafragma

VARIVENT® e VARINLINE® são marcas registradas da empresa Tuchenhagen
BioControl® e BioConnect® são marcas registradas da empresa NEUMO 13
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Sistemas de selos 
diafragmas

DSS22F
Com manômetro conforme  
EN 837-1, com conexão clamp

Conexão ao 
processo Tri-clamp, DIN 32676 ou BS4825
PN máx. 25 bar
Líquido de 
enchimento KN92
Folha de dados DS 95.06

DSS22T
Com transmissor de pressão 
com alta qualidade, com conexão 
clamp

Conexão ao 
processo Tri-clamp, DIN 32676 ou BS4825
PN máx. 25 bar
Líquido de 
enchimento KN92
Folha de dados DS 95.08

DSS22P
Com manômetro com design 
higiênico e conexão clamp

Conexão ao 
processo Tri-clamp, DIN 32676 ou BS4825
PN máx. 25 bar
Líquido de 
enchimento KN92
Características 
especiais

 ■ Ajuste de zero externo
 ■ Caixa com eletropolimento
 ■ Autoclavável

Folha de dados DS 95.07

DSS18T
Com transmissor de pressão 
com alta qualidade, com 
conexão rosqueada

Conexão ao 
processo Conexão “Milk thread” DIN 11851
PN máx. 25 bar
Líquido de 
enchimento KN92
Folha de dados DS 95.05

DSS18F, DSS19F
Com manômetro conforme  
EN 837-1, com conexão rosquea-
da ou conexão rosqueada SMS

Conexão ao 
processo

DSS18F:  Porca união fêmea/conexão 
rosqueada

DSS19F:  Conexão rosqueada 
conforme padrão SMS (SS 
3352)

PN máx. 25 bar
Líquido de 
enchimento KN92
Folha de dados DS 95.04, DS 95.21

DSS19T
Com transmissor de pressão 
com alta qualidade, com conexão 
rosqueada SMS

Conexão ao 
processo

Conexão rosqueada conforme 
padrão SMS (SS 3352)

PN máx. 25 bar
Líquido de 
enchimento KN92
Folha de dados DS 95.06

Esses sistemas de selo diafragma foram desenvolvidos para 
aplicações higiênicas na indústria farmacêutica e para a produção 
de alimentos e bebidas. Eles são adequados para rápida limpeza 
sem resíduos, em particular para Cleaning-in-Place (CIP) e 
Sterilisation-in-Place (SIP).
As conexões tipo clamp são rápidas e de fácil acesso para 
limpeza ou troca do selo. 

M932.25
Com manômetro compacto em 
conformidade com ASME com 
conexão clamp ¾"

Conexão ao 
processo Clamp conforme ASME BPE ¾", 1"
PN máx. 600 psi (40 bar)
Líquido de 
enchimento KN7
Folha de dados M93x.25

14



981.50
NEUMO BioConnect®

Conexão ao 
processo

NEUMO BioConnect®  
rosca ou flange

PN máx.  ■ 16 bar (rosca)
 ■ 70 bar (flange)
 ■ Mais altas pressões sob consulta

Folha de dados DS 98.50

981.51
Conexão Asséptica

Conexão ao 
processo

 ■ DIN 11864-1 conexão rosqueada
 ■ DIN 11864-2 flange
 ■ DIN 11864-3 conexão clamp

PN máx. 16 ... 40 bar dependendo da conexão 
ao processo

Folha de dados DS 98.51

981.22
Tri-clamp

Conexão ao 
processo

Tri-clamp DIN 32676,  
ISO 2852

PN máx.  ■ 40 bar (DN 20 … 40)
 ■ 25 bar (a partir de DN 50)

Folha de dados DS 98.52

981.18
Conexão “Milk thread”  
DIN 11851

Conexão ao 
processo Rosca
PN máx.  ■ 40 bar (DN 20 … 40)

 ■ 25 bar (a partir de DN 50)
Folha de dados DS 98.40

O selo diafragma para montagem em linha é perfeitamente 
adequado para uso em fluidos em movimento. Com o selo 
completamente integrado na linha de processo, as medições 
não causam turbulência, cantos, espaços mortos ou outras 
obstruções na direção do fluxo.

Selo diafragma para montagem em linha

O fluido de processo flui sem obstrução através do selo 
diafragma para montagem em linha. Isso provada uma 
auto-limpeza adicional da câmara de medição.
O selo diafragma para montagem em linha é instalado 
diretamente na tubulação.

Instrumento de medição de pressão 
(manômetro ou transmissor)

Líquido de preenchimento

Montagem direta

Clamp

Selo diafragma

Diafragma (soldado no selo)

Vedação
Linha de processo
Processo 

Selos diafragma

15
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Manômetro digital de precisão  
com selo diafragma

Quando montado com o selo diafragma modelo 990.22, o CPG1500 é adequado 
para processos nas indústrias alimentícia e farmacêutica.
O largo indicador possibilita que os valores medidos sejam lidos facilmente.
O instrumento pode também ser usado para monitoramento de vazamento em 
tanques estéreis, em particular para tanques com cobertores de baixa pressão. 
Com a ajuda da função data logging, os valores medidos podem ser gravados por 
um longo período de tempo.

CPG1500
Manômetro digital de precisão

Faixa de medição -1 … 10.000 bar
Exatidão  
(% do span) Até 0,05 F.E.
Características 
especiais

 ■ Data logger integrado
 ■ Compatível com WIKA-Cal
 ■ Transferência de dados através 
WIKA-Wireless

 ■ Possivel proteção por senha 
 ■ Caixa robusta IP65

Folha de dados CT 10.51

App „myWIKA device”
Play Store

Instrumento mecânico de medição de 
pressão para homogeneizadores

O modelo 990.30 instrumento mecânico de medição de 
pressão foi desenvolvido especificamente para processos 
de homogeneização, onde existem cargas de pressão 
extremamente dinâmicas.

As características estruturais complexas permitem pressões 
de até 2.500 bar e garantem uma longa vida útil. O modelo 
está disponível como uma solução puramente mecânica ou 
com um sinal de saída de 4 ... 20 mA.

Mais informações sobre o modelo 990.30 podem ser 
encontradas na folha de dados 99.33.
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A patente WIKA (patente no. DE19949831) duplo diafragma 
oferece uma solução para processos críticos onde o produto 
não deve ter contato com o meio ambiente, ou onde o líquido 
de enchimento no conjunto da vedação do diafragma não 
deve ter contato com o produto.

Monitoramento do diafragma

Um vácuo é gerado entre os dois diafragmas. Este vácuo 
é monitorado por meio de um instrumento de medição, 
por exemplo um pressostato. Se houver uma ruptura no 
diafragma, haverá um sinal óptico, acústico ou elétrico. 
O sistema danificado pode ser substituído. Mais informações 
sobre o modelo DMS-FP podem ser encontradas na folha de 
dados 95.20.

Flyer WIKA “Monitoramento 
diafragma para selos 

diafragma”

Biotechnology
Pharmaceuticals

Diaphragm monitoring for   
          diaphragm seals

DMS-FP
Sistema de monitoramento do 
diafragma

Conexão ao 
processo

Conexão tipo clamp conforme  
DIN 32676

Aplicação Aplicações sanitárias
Material Aço inoxidável 316L (1.4435), UNS 

S31603
Folha de dados DS 95.20

Selos diafragma
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A medição eletrônica de pressão contribui para o controle 
preciso, economia de energia e para a regulagem dos 
processos. Ao lado da temperatura, a pressão é a mais 
importante e mais comum variável para monitoramento e 
controle de plantas e máquinas.

Instrumentos para medição eletrônica  
de pressão

Com instrumentos de medição de pressão, junto com 
o monitoramento da pressão do processo e a medição 
do nível hidrostático, uma gama de etapas de processo 
pode ser controlada, tais como a dosagem de gás inerte, 
o monitoramento de filtros em áreas a jusante e pressões 
de enchimento. Para cada aplicação, existe um sensor de 
pressão adequado.
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PSD-4
Pressostato eletrônico 
com indicação digital

Exatidão 
(% do span) ≤ 0,5
Faixa de medição  ■ 0 … 0,6 até 0 … 600 bar pressão 

relativa
 ■ 0 ... 0,6 até 0 ... 25 bar pressão 
absoluta

 ■ -1 ... 0 até -1 ... +24 bar vácuo

Características 
especiais

 ■ Display robusto de fácil leitura
 ■ Setup intuitivo e rápido
 ■ Montagem fácil e flexível

Folha de dados PE 81.86

UPT-20
Transmissor de processo 
universal

Não-linearidade (% 
do span) ≤ 0,1
Sinal de saída 4 … 20 mA, HART®

Faixa de medição  ■ 0 ... 0,4 até 0 ... 1.000 bar
 ■ 0 … 1,6 até 0 … 40 bar absoluto
 ■ -0,2 ... +0,2 até -1 ... +40 bar

Características 
especiais

 ■ Indicador multifunção
 ■ Fácil navegação do menu
 ■ Corpo de plástico condutivo
 ■ Display LCD grande e giratório

Folha de dados PE 86.05

IPT-10
Transmissor de pressão de 
processo, intrinsecamente 
seguro

Não-linearidade (% 
do span)

 ■
≤ 0,075 … 0,1

Faixa de medição  ■ 0 ... 0,1 até 0 ... 4.000 bar
 ■ -1 ... 0 até -1 ... +60 bar
 ■ 0 ... 0,1 até 0 ... 60 bar pressão 
absoluta

Sinal de saída  ■ 4 … 20 mA, HART®,  
PROFIBUS® PA, FOUNDATION™ 
Fieldbus

Características 
especiais

 ■ Faixas de medição rangeáveis 
(rangeabilidade 30 : 1)

 ■ Caixa em plástico, alumínio ou aço 
inoxidável

Folha de dados PE 86.11

DPT-10
Transmissor de pressão 
diferencial, intrinsecamente 
seguro ou à prova de explosão

Não-linearidade (% 
do span) ≤ 0,075 … 0,15
Faixa de medição 0 ... 10 mbar até 0 ... 40 bar
Sinal de saída  ■ 4 … 20 mA, HART®,  

PROFIBUS® PA
Características 
especiais

 ■ Faixas de medição livremente 
rangeáveis

 ■ Caixa em plástico, alumínio ou aço 
inoxidável

 ■ Opcionalmente com display 
integrado e adaptador para 
montagem em parede ou tubo

Folha de dados: PE 86.21

Instrumentos para medição 
eletrônica de pressão

S-20
Transmissor de pressão para 
aplicações industriais 

Não-linearidade 
(± % do span) ≤ 0,125, 0,25 ou 0,5 BFSL
Faixa de medição  ■ 0 ... 0,4 até 0 ... 1.600 bar

 ■ 0 … 0,4 até 0 … 40 bar absoluto
 ■ -1 ... 0 até -1 ... +59 bar

Características 
especiais

 ■ Condições de operação extremas
 ■ Versões customizadas
 ■ Relatório de teste gratuito

Folha de dados PE 81.61

IS-3
Transmissor de pressão, 
intrinsicamente seguro Ex i

Exatidão 
(± % do span) ≤ 0,5
Faixa de medição  ■ 0 ... 0,1 até 0 ... 6.000 bar

 ■ 0 … 0,25 até 0 … 25 bar absoluto
 ■ -1 … 0 até -1 … +24 bar

Características 
especiais

 ■ Mais aprovações internacionais Ex
 ■ Série para alta pressão (opcional)
 ■ Conexão flangeada ao processo 
(opcional)

 ■ Aplicável para SIL 2 conforme IEC 
61508/IEC 61511

Folha de dados PE 81.58
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Sensores de pressão

Pressostatos

A célula de medição de metal tipo flush do SA-11 é diretamente soldada a 
conexão ao processo e atende as mais altas demandas para aplicações 
sanitárias. Com a conexão livre de fenda sem nenhuma vedação adicional entre a 
conexão ao processo e a célula de medição, riscos de vazamento são eliminados.
Para instrumentos sem espaço morto, diversas conexões ao processo estão 
disponíveis. Este é certificado conforme Normas Sanitárias 3 A e EHEDG.
O transmissor de pressão SA-11 é excepcionalmente adequado para ambos 
processos de limpeza, CIP e SIP com temperaturas elevadas.

O pressostato eletrônico PSA-31 é recomendado, dentre outras coisas, para 
aplicações em máquinas de enchimento e embalagem nas indústrias alimentícia e 
farmacêutica.
As 3 teclas de operação facilitam a navegação do menu sem necessidade de 
assistência adicional, para ajustar os dois pontos limite.
O instrumento é extremamente robusto e as partes molhadas são particularmente 
fáceis de limpar.
Com seu display que pode ser rotacionado em 300 graus, esse pressostato 
eletrônico pode ser facilmente ajustado a qualquer situação individual de 
instalação. O display angular, grande, que também é giratório, é de fácil leitura em 
qualquer posição.

SA-11
Para processos sanitários

Exatidão 
(± % do span) ≤ 0,2 BFSL
Faixa de medição  ■ -0,25 ... 0 até -1 ... +24 bar

 ■ 0 … 0,25 até 0 … 25 bar pressão 
relativa

 ■ 0 ... 0,25 até 0 ... 16 bar pressão 
absoluta

Características 
especiais

 ■ Diafragma faceado ao processo 
com uma rugosidade superficial 
de Ra < 0,4 μm

 ■ Totalmente soldado

Folha de dados PE 81.80

Saída de cabo IP68 Conector angular, 
4 pinos,
EN 175301-803,
forma A, IP65

Conector circular
4-pinos, com tampa 
rosqueada
M12 x 1, IP65

Aço inoxidável
Invólucro IP67

PSA-31
Pressostato com indicação 
digital

Exatidão 
(± % do span) ≤ 1
Faixa de medição  ■ 0 ... 1 até 0 ... 25 bar

 ■ 0 … 1 até 0 … 25 bar absoluto
 ■ -1 ... 0 até -1 ... +24 bar

Sinal de saída 1 ou 2 (PNP ou NPN)
Sinal de saída 
analógico 
(opcional)

 ■ 4 … 20 mA
 ■ DC 0 … 10 V

Folha de dados PE 81.85
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IPT-11
Transmissor de pressão de 
processo com caixa de aço 
inoxidável

Exatidão 0,075 a 0,25 %
Faixa de medição  ■ 0 ... 0,1 até 0 ... 600 bar

 ■ -1 ... 0 até -1 ... +60 bar
 ■ 0 ... 0,1 até 0 ... 60 bar pressão 
absoluta

Sinal de saída  ■ 4 … 20 mA
 ■ 4 … 20 mA, HART®

 ■ PROFIBUS® PA
 ■ FOUNDATION™ Fieldbus

Folha de dados PE 86.11

Transmissores de pressão de processo

Devido a sua caixa robusta de aço inoxidável em design higiênico, o transmissor 
de processo UPT-21 é adequado para quase todas as aplicações.
Por meio do display e módulo de operação ou por meio da interface HART®, ele é 
rangeável de 0 … 400 mbar a 0 … 600 bar com o sinal de saída de 4 … 20 mA.

As conexões ao processo mais comumente utilizadas estão disponíveis. Através 
do invólucro higiênico, microorganismos indesejados não se acumulam na 
superfície do instrumento. O design robusto também permite a limpeza com 
equipamento de alta pressão. Para a medição particularmente em tanques , o 
firmware integrado oferece a possibilidade de mostrar diretamente o volume de 
enchimento. 

Com seus sinais de saída 4 ... 20 mA, HART®, PROFIBUS® PA, combinado as 
proteções intrinsecamente seguro ou à prova de explosão (conforme ATEX ou 
FM), o transmissor de pressão de processo modelo IPT-11 é especialmente 
apropriado para aplicações em áreas classificadas. Os instrumentos podem ser 
usados para medição de pressão e também para medição de nível hidrostático. A 
programação de linearização do tanque pode ser feita graficamente e de maneira 
simples com a assistência de um DTM (Device Type Manager).

Fácil configuração e operação
A operação e configuração do instrumento podem ser feitas, opcionalmente, em 
um display e módulo de operação via 4 botões tipo membrana. O menu é intuitivo 
e pode ser configurado em nove línguas, como padrão.

Características especiais
 ■ Alta exatidão de medição

 ■ Melhor estabilidade em longo prazo

 ■ Faixas de medição rangeáveis (rangeabilidade 30 : 1)

 ■ Configuração através DTM (Device Type Manager) conforme o conceito FDT 
(Field Device Tool), por exemplo, PACTware e padrões primários

Instrumentos para medição 
eletrônica de pressão

UPT-21
Transmissor universal de 
processo com conexão tipo 
flush

Não-linearidade (% 
do span) ≤ 0,1
Sinal de saída 4 … 20 mA, HART®

Faixa de medição  ■ 0 ... 0,4 até 0 ... 600 bar
 ■ 0 … 1,6 até 0 … 40 bar absoluto
 ■ -0,2 ... +0,2 até -1 ... +40 bar

Características 
especiais

 ■ Indicador multifunção (opcional)
 ■ Faixas de medição livremente 
rangeáveis

 ■ Fácil navegação do menu
 ■ Corpo em plástico ou em aço 
inoxidável com design para 
aplicações sanitárias

 ■ Display LCD grande e giratório

Folha de dados PE 86.05
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Para uma confiável indicação da pressão de operação, uma 
ampla gama de instrumentos mecânicos de medição de 
pressão estão disponíveis. Nossa linha de produtos varia 
de instrumentos de tubo Bourdon, elemento diafragma e 
cápsula até manômetros robustos para medição de pressão 
relativa, absoluta e diferencial. Os instrumentos de medição 
são caracterizados, em particular, por mecânismos feitos 
inteiramente de aço inoxidável.

Indicador de limite
O indicador de limite, que está disponível como opção, 
encontra sua aplicação sempre que as sobrepressões 
devem ser exibidas com certeza e não ser adulteradas.
O indicador de limite é um indicador mecânico montado no 
mostrador com duas configurações:

Instrumentos para medição mecânica 
de pressão

Manômetros com sinal de saída ou 
contatos elétricos 
Quando a pressão precisa ser indicada no local e ao mesmo 
tempo é desejado a transmissão do valor medido para uma 
sala de controle, o modelo PGT23 intelliGAUGE® pode ser 
utilizado.

A combinação de um sistema de medição mecânico com 
o processamento de um sinal elétrico deste instrumento, 
proporciona a indicação segura da pressão do processo 
mesmo em caso de falta de energia elétrica.

Nossas opções são completas com os manômetros 
com contatos elétricos, por exemplo pressostato modelo 
PGS23, fazendo possível o monitoramento simultâneo do 
equipamento e dos circuitos.
Os seguintes instrumentos de pressão são particularmente 
recomendados para uso em aplicações sanitárias e para 
combinação com selos diafragma para uma adaptação 
higiênica ao processo.

Funcionamento interno de 
um instrumento mecânico 
de medição de pressão

Se o indicador está na área verde, o limite de pressão sendo 
monitorado não foi excedido. Se o indicador se encontrar 
na área vermelha, a faixa de pressão foi excedida ao menos 
uma vez. Nesse caso, o indicador permanecerá travado e 
protegido de adulteração na área vermelha.

Indicador de limite inviolável

Patente aplicada em vários países, 
ex. DE 10 2010 050340
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131.11
Série em aço inoxidável, 
padrão

Diâmetro nominal 40, 50, 63 mm
Faixa de medição 0 ... 1 até 0 ... 1.000 bar
Classe de exatidão 2,5
Grau de proteção IP54
Folha de dados PM 01.05

232.50, 233.50
Série em aço inoxidável

Diâmetro nominal 63, 100, 160 mm
Faixa de medição 0 … 0,6 até 0 … 1.600 bar
Classe de exatidão 1,0/1,6 (DN 63)
Grau de proteção IP65
Folha de dados PM 02.02

232.36, 233.36
Versão de segurança, aço 
inoxidável, alta proteção contra 
sobrepressão

Diâmetro nominal 100, 160 mm
Faixa de medição 0 … 0,6 até 0 … 40 bar
Classe de exatidão 1,0/1,6 (DN 63)
Grau de proteção IP65
Folha de dados PM 02.15

PGS23
Instrumento de medição de 
pressão com contato

Diâmetro nominal 100, 160 mm
Faixa de medição 0 … 0,6 até 0 … 1.600 bar
Classe de exatidão 1,0
Grau de proteção IP65
Folha de dados PV 22.02

PGT23
Instrumento de medição de 
pressão com sinal de saída

Diâmetro nominal 100, 160 mm
Faixa de medição 0 … 0,6 até 0 … 1.600 bar
Classe de exatidão 1,0
Grau de proteção IP54, com enchimento IP65
Folha de dados PV 12.04

Instrumentos para medição 
mecânica de pressão
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Sem risco de contaminação pelo 
líquido de enchimento
O instrumento de medição elemento diafragma opera sem 
nenhum líquido de enchimento. Ele transmite a pressão 
do processo para o indicador de pressão de fácil leitura 
puramente mecânico. Ao eliminar líquidos, a “célula de 
medição seca” aumenta a segurança do processo para a 
medição de pressão estéril.

Elemento diafragma robusto com 
segurança para alta sobrecarga
Provado por décadas, elementos diafragma podem também 
suportar picos de pressão e sobrecargas graças a seus 
diafragmas fortes. Através disso, o perigo de dano ao 
diafragma flush é claramente reduzido.

Medição de pressão com manômetro  
com diafragma

Movimento

Elemento de diafragma

Haste

Design higiênico
Os instrumentos de medição foram desenvolvidos para 
a indicação da pressão durante o processo e transporte 
de substância criticas de alto valor. Isso significa que eles 
podem ser limpos fácil e rapidamente durante a mudança de 
lote e são idealmente adequados para CIP, SIP e processos 
de lavagem. 

Autoclavabilidade
Os instrumentos podem ser completamente autoclavados. 
Isso significa que eles podem ser esterilizados a vapor junto 
com um contêiner estéril em um autoclave.
Assim, os instrumentos de medição podem ser instalados 
antes da esterilização para economizar tempo e esforço na 
preparação.
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Instrumentos para medição  
mecânica de pressão

PG43SA-S
Manômetro com diafragma 
faceado ao processo

Diâmetro nominal 100 mm
Faixa de medição -1 … 0,6 até -1 … 15 bar

0 ... 1,6 até 0 ... 16 bar
Classe de exatidão 1,6
Segurança de 
sobrecarga

2 ... 5 x valor final da escala, máx. 
pressão nominal da conexão ao 
processo

Características 
especiais

Completamente autoclavável 
(opcional)

Folha de dados PM 04.16

PG43SA-C
Manômetro com diafragma 
faceado ao processo, versão 
compacta

Diâmetro nominal 63 mm
Faixa de medição -1 ... 2 até -1 ... 9 bar

0 ... 3 até 0 ... 10 bar
Classe de exatidão 2,5
Segurança de 
sobrecarga

5 x valor final da escala, máx. 
pressão nominal da conexão ao 
processo.

Características 
especiais Versão radial
Folha de dados PM 04.15

PG43SA-D
Manômetro com diafragma 
faceado ao processo, com 
monitoramento integrado do 
diafragma

Aplicação Para a produção de ingredientes 
farmacêuticos ativos (API)

Diâmetro nominal 100 mm
Faixa de medição -1 … 1,5 até -1 … 15 bar

0 ... 2,5 até 0 ... 16 bar
Classe de exatidão 1,6
Segurança de 
sobrecarga

1,5 ... 4 x valor final da escala, máx. 
pressão nominal da conexão ao 
processo

Características 
especiais

 ■ Completamente autoclavável
 ■ Opção esterilização da câmara de 
referência conforme  
ISO 20857/2010

Folha de dados PM 04.17

Monitoramento do 
elemento diafragma
O modelo PG43SA-D é adequado 
com o sistema de patenteado para o 
monitoramento do elemento diafragma 
(ex. Patente DE 10 2015 006524). O 
risco de uma ruptura não detectada no 
elemento diafragma é eliminado.
Caso o diafragma seja danificado, 
seja por manuseio impróprio ou por 
condições extremas de processo, isso 
pode levar a um rompimento.
Isso é imediatamente indicado no 
mostrador por um ponto vermelho de 
aviso. Se este ponto no mostrador 
permanecer branco, o elemento de 
pressão está intacto e a manutenção 
dispendiosa não é necessária.

Folheto
“Família PG43SA”

©Raff +Grund GmbH

©Raff +Grund GmbH

WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG
Alexander-Wiegand-Straße 30
63911 Klingenberg · Germany
Tel. +49 9372 132-0 · Fax +49 9372 132-406
info@wika.com · www.wika.de

Sanitary 
applications

14213667 01/2017 EN

www.wika.de > Industries > 
Pharmaceuticals & biotechnology

Safe and reliable:
      Pressure displays
                          in hygienic design  Mechanical pressure display on pipelines, fermenters, 

bioreactors and vessels
  Pressure/vacuum monitoring during cleaning, sterilisation, 

pressure testing
  For gases, compressed air, vapour; liquid, pasty, powdery 

and crystallising media

For
  Pharmaceutical industry
  Biotechnology
  Food and beverage production

Applications Hygienic pressure 
measurement

Movement

Link

Diaphragm element

Measuring principle of mechanical diaphragm 
pressure gauges

Indicação de estado

Segunda barreira (interna)

Ponto branco:
Elemento de 
diafragma intacto

Ponto vermelho:
Elemento de 
diafragma 
defeituoso

Segunda barreira
Para uma maior segurança, o 
instrumento de medição possui uma 
barreira secundária integrada que 
em um evento no qual o elemento 
diafragma quebre, ela mantém a 
vedação hermética do processo. Isso 
previne o vazamento de substâncias 
perigosas do processo ao meio 
ambiente e vice versa - excluindo a 
contaminação do meio de processo 
com partículas do meio ambiente. 
Isso aumenta a seguraça operacional 
e do processo em uma planta 
farmacêutica. Opcionalmente, esse 
espaço entre o elemento diafragma 
e a barreira secundária pode ser 
esterelizado com calor seco.

Para os mais altos aspectos de segurança

® ®

®
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Medição elétrica de temperatura

As termorresistências são montadas com um elemento sensor, o qual altera sua resistência elétrica em função da 
temperatura. A conexão aos equipamentos elétricos (transmissor, controlador, indicadores, registradores, etc.) 
pode ser feita com a ligação a 2, 3 ou 4 fios dependendo da aplicação.
Na indústria de alimentos e bebida, assim como na farmacêutica, biotecnologia e fabricação de cosméticos, o foco 
é mais que apenas prover a leitura de temperatura.

Customização
Através de instrumentos feitos sob medida para seu processo e espaço disponível

Modularidade
Através da conexão do instrumento aos poços e dos elementos de medição 
padronizados para redução de itens em estoque

Multiponto para medição temporária da 
estratificação de temperatura em reatores

Pontos de medição de temperatura 
redundantes

Os instrumentos para medição elétrica de temperatura possuem as seguintes características:

Flexibilidade
Através de diferentes possibilidades de poços, tipos de sensores e sinal de saída

26



Instrumentos para medição 
elétrica de temperatura

Tempo de resposta
Através de elementos de medição 

com mola de compressão e conexões 
apropriados ao poço termométrico

Comportamento de resposta após 
uma mudança de temperatura

Tempo de resposta (segundos)

Si
na

l

Confiabilidade e alta disponibilidade na planta
Através de um grau de proteção de até IP69K particularmente para condições 
ambientais severas. Através de limpeza fácil e rápida, livre de espaço morto e 

instrumentos de medição patenteados, certificados conforme 3-A e 

também EHEDG

Compacto e seguro
Através de case compactas, para áreas perigosas
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Instrumentos para medição elétrica de 
temperatura

Para a medição de temperatura nas mais diversas aplicações, a WIKA oferece 
uma abrangente gama de instrumentos. O modelo TR21 é caracterizado por 
um design compacto de fácil conexão elétrica. Estando disponível com grau de 
proteção IP68 e IP69K. No modelo TR22, transmissores de temperatura WIKA 
podem ser utilizados, com os quais todos os sinais de saída padronizados estão 
disponíveis.

Fácil calibração ou manutenção, sem a necessidade de abrir o processo, é 
possível em ambos os modelos com conexão ao processo atráves de um poço 
termométrico. Assim, eventuais riscos de contaminação podem ser minimizados e 
o tempo das paradas reduzido. A adequação para uso em aplicações sanitárias é 
confirmada pela auditoria 3-A e certificação EHEDG.

TR21-A
Compacta com conexão 
flangeada

Elemento sensor Pt100, Pt1000
Faixa de medição -30 … +250 °C
Saída Pt100, Pt1000, 4 … 20 mA
Conexão ao poço

G ⅜" removível
Grau de proteção Autoclavável IP69K
Folha de dados TE 60.26

TR21-B
Compacta para 
solda orbital

Aplicação Medição de temperatura invasiva no 
fluxo do produto

Elemento sensor Pt100, Pt1000
Faixa de medição -30 … +150 °C
Saída Pt100, Pt1000, 4 … 20 mA
Conexão ao poço

G ⅜" removível
Grau de proteção Autoclavável IP69K
Folha de dados TE 60.27

TR21-C
Compacta com conexão 
flangeada soldada

Elemento sensor Pt100, Pt1000
Faixa de medição -30 … +250 °C
Saída Pt100, Pt1000, 4 … 20 mA
Conexão ao poço

Soldada
Grau de proteção Autoclavável IP69K
Folha de dados TE 60.28
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TR57-M
Termorresistência para 
superfície de tubo, com 
abraçadeira

Elemento sensor 1 x Pt100
Faixa de medição -20 … +150 °C
Ligação elétrica

Pt100 3 fios, 4 ... 20 mA
Folha de dados TE 60.57

TR22-A
Com conexão flangeada

Elemento sensor Pt100
Faixa de medição -50 … +250 °C
Conexão ao poço

M24 removível
Folha de dados TE 60.22

TR22-B
Para solda orbital

Aplicação Medição de temperatura invasiva no 
fluxo do produto

Elemento sensor Pt100
Faixa de medição -50 … +150 °C
Conexão ao poço M24 removível
Folha de dados TE 60.23

TR25
Termorresistência em linha

Aplicação Para sistemas de limpeza da 
tubulação e meios em pó

Elemento sensor Pt100
Faixa de medição -50 … +150 °C
Pinagem 3- ou 4-fios
Folha de dados TE 60.25

Instrumentos para medição 
elétrica de temperatura

TR20
Faceado ao processo

Aplicação Para montagem de tanque tipo flush 
quando usar pano de limpeza

Elemento sensor Pt100
Faixa de medição -50 … +250 °C
Ligação elétrica 2-, 3- e 4 fios
Folha de dados TE 60.20
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Transmissores de temperatura

Os transmissores convertem alterações dos valores da resistência elétrica das 
termorresistências ou tensão dos termopares em um sinal de saída proporcional. 
O sinal de saída mais utilizado é o sinal analógico 4 ... 20 mA, porém sinais digitais 
(fieldbus) estão se tornando cada vez mais importantes.

Ao utilizar conceitos de circuitos inteligentes com sinais analógicos 4 ... 20 mA, 
qualquer erro do sensor que ocorra é sinalizado e transmitido simultaneamente 
com o valor medido através de um cabo a dois fios (loop de corrente). 
A conversão e transmissão dos sinais padronizados (analógico ou digital) 
podem ser realizados em longas distâncias e totalmente à prova de falhas. Um 
transmissor de temperatura pode ser montado diretamente no cabeçote do sensor 
de temperatura ou em trilho DIN no painel de comando. Interoperabilidade: Testes internos e 

externos certificam a compatibilidade 
de nossos transmissores com a maioria 
das ferramentas abertas de software e 
hardware.

T32
Transmissor HART®

Entrada Termorresistências, termopares, 
potenciómetros

Exatidão < 0,1 %
Saída 4 … 20 mA, protocolo HART®

Características 
especiais

Modelo SIL certificado pela TÜV 
(avaliação completa)

Folha de dados TE 32.04

T53
Transmissor FOUNDATION™ 
Fieldbus e PROFIBUS® PA

Entrada Termorresistências, termopares
Exatidão < 0,1 %
Características 
especiais Configurável via software
Folha de dados TE 53.01

T12
Transmissor digital universal 
programável

Entrada Termorresistências, termopares
Exatidão < 0,2 %
Saída 4 … 20 mA
Características 
especiais Configurável via software
Folha de dados TE 12.03

T15
Transmissor de temperatura 
digital para sensores de 
resistência

Entrada Termorresistências, potenciómetros
Exatidão < 0,1 %
Saída 4 … 20 mA
Características 
especiais

Configuração mais fácil e rápida 
disponível no mercado

Folha de dados TE 15.01
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A-AI-1, A-IAI-1
Indicador LCD para montagem 
em transmissores

Dimensões 50 x 50 mm (caixa)
Entrada 4 ... 20 mA, 2 fios
Alimentação Alimentação através de corrente 

4 ... 20 mA
Características 
especiais

Modelo A-IAI-1 intrinsicamente 
seguro conforme ATEX

Folha de dados AC 80.07

Com indicadores digitais, os valores medidos pelos 
sensores de temperatura ou de transmissores de pressão 
e temperatura são mostradas. Alarme de saída integrados, 
em adição, o controle dos valores de processo medidos. 
Até mesmo controles simples com duas posições, como 
controle de nível, é possível com as saídas de comutação 
dos indicadores digitais.

Indicadores digitais e controlades de 
temperatura

Controladores de temperatura são usados para controlar 
a temperatura em processos de produção ou para 
regulagem de temperatura de matéria prima e produtos 
finais armazenados e transporte. Com a ajuda de pontos 
de ajuste comutáveis, diferentes pontos de ajuste podem 
ser facilmente selecionados. Através de interfaces seriais 
opcionais, os controladores podem ser conectados a uma 
rede e conectados a uma sala de controle de nível superior.

DI10, DI25, DI30, DI32-1, DI35
Para montagem em painel, 48 x 24, 96 x 48, 96 x 96 mm

Entrada Sinais padronizados ou entrada multifunção para termorresistências, termopares e sinais padrão
Saída 2 ... 4 contatos
Alimentação  ■ DC 9 … 28 V (DI32-1, DI25)

 ■ AC 100 … 240 V (DI25, DI30, DI35)
 ■ Alimentação através de corrente 4 ... 20 mA (DI 10)

Características 
especiais opcionais

 ■ Alimentação de transmissor integrado (DI25, DI30, DI35)
 ■ Sinal de saída analógico (DI25, DI35)
 ■ Montagem em parede (DI10, DI30)

Folha de dados AC 80.06, AC 80.13, AC 80.02, AC 80.05, AC 80.03

Instrumentos para medição 
elétrica de temperatura

CS4M
Para montagem em 
painel, 48 x 24 mm

Entrada Entrada multifunção para 
termorresistências, termopares e 
sinais padrão

Modo de controle PID, PI, PD, P, ON/OFF 
(configurável)

Saída de 
monitoramento

Relé ou nível lógico 0/12 V para 
controle de três pontos para 
controlar um relé SSR ou sinal de 
corrente analógico 4 ... 20 mA

Alimentação  ■ AC 100 … 240 V
 ■ AC/DC 24 V

Folha de dados AC 85.06

CS6S, CS6H, CS6L
Para montagem em painel, 
48 x 48, 48 x 96, 96 x 96 mm

Entrada Entrada multifunção para 
termorresistências, termopares e 
sinais padrão

Modo de controle PID, PI, PD, P, ON/OFF 
(configurável)

Saída de 
monitoramento

Relé (AC 250 V, 3A, (R) or 1A (L)) ou 
nível lógico 0/12 V para controle de 
três pontos para controlar um relé 
SSR ou sinal de corrente analógico 
4 ... 20 mA

Alimentação  ■ AC 100 … 240 V
 ■ AC/DC 24 V

Folha de dados AC 85.08
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Instrumentos para medição mecânica de 
temperatura

Poços termométricos com conexões ao processo higiênicas

Para medição de temperatura com instrumentos mecânicos, a WIKA fabrica termômetros 
bimetálicos e à expansão de gás.

Devido ao seu design simples, termômetros bimetálicos são adequados para indicar a 
temperatura com confiança, mesmo sob condições difíceis tais como choques e vibrações.

Se, entretanto, uma medição rápida de temperatura é necessária ou se longas distâncias 
devem ser superadas sem fonte de energia, termômetros à expansão de gás são 
recomendados.

Baseado nesses métodos de medição, há uma larga gama de instrumentos.

Para aplicações higiênicas em áreas como indústrias de alimentos, bebidas, produtos 
farmacêuticos, cosméticos e biotecnologia, alguns exemplos de instrumentos mecânicos 
para medição de temperatura com caixa em aço inoxidável estão listados abaixo.

Para todos os termômetros, a WIKA oferece uma larga opção de poços com conexões ao 
processo higiênicas.

Termômetro bimetálico, 
modelo 53

Termômetro bimetálico, 
modelo 54

Termômetro bimetálico, 
modelo 55

Termômetro à expansão de 
gás, modelo 73
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54
Versão de aplicações pesadas, 
axial e radial, haste e indicador 
ajustáveis

Diâmetro nominal 63, 80, 100, 160 mm
Faixa de medição -20 … +60 até 0 … +160 °C
Partes molhadas Aço inoxidável
Opção Fluído de amortecimento até 

máx. 250 °C (caixa e sonda)
Folha de dados TM 54.01

53
Para aplicações industriais, 
axial, haste e indicador 
ajustável

Diâmetro nominal 3", 5"
Faixa de medição -20 … +60 até 0 … +160 °C
Partes molhadas Aço inoxidável
Opção Fluído de amortecimento até 

máx. 250 °C (caixa e sonda)
Folha de dados TM 53.01

55
Série em aço inoxidável, axial 
e radial, haste e indicador 
ajustável

Diâmetro nominal 63, 100, 160 mm
Faixa de medição -20 … +60 até 0 … +160 °C
Partes molhadas Aço inoxidável
Opção Fluído de amortecimento até 

máx. 250 °C (caixa e sonda)
Folha de dados TM 55.01

R73, S73, A73
Axial e radial, haste e indicador 
ajustável

Diâmetro nominal 100, 160 mm
Faixa de medição -20 … +60 até 0 … +160 °C
Partes molhadas Aço inoxidável
Opção  ■ Líquido de amortecimento (caixa)

 ■ Bulbo de contato
Folha de dados TM 73.01

74
Para aplicações sanitárias

Diâmetro nominal 100 mm
Faixa de medição 0 … 120 ou 0 … 160 °C
Partes molhadas Aço inoxidável 1.4435
Opção  ■ Líquido de amortecimento (caixa)

 ■ Partes molhadas com superfície 
eletropolida

Folha de dados TM 74.01

Instrumentos para medição mecânica de 
temperatura
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Medição de nível contínuo e  
detecção de limite
A medição de nível baseada no flutuador não é 
influenciada por superfícies móveis, condutividade 
elétrica, constantes dielétricas, superfícies espumantes 
e em ebulição.

Ao selecionar o princípio de medição correto para aplicações 
sanitárias (ex:. uso em fermentadores) vários critérios 
precisam ser considerados com os quais a tecnologia 
de medição baseada em flutuadores traz vantagens. 
Geralmente, no processo de fermentação, agitadores e seu 
movimento causam espuma na superfície do meio. Essa 
espuma pode ser fina ou grossa, dependendo do processo.

Cadeia reed
Para medição de nível contínuo e medição de interface, 
dependendo da aplicação e medida do comprimento, 
estão disponíveis diferentes sistemas de sensoreamento. 
O sistema quase contínuo é baseado em uma cadeia de 
medição de resistência com contatos reed como circuitos 
potenciômetro de 3 fios.
Com resoluções de 5 a 20 mm - dependendo da medida de 
comprimento - uma exatidão de medição de 1 % em 500 mm 
pode ser alcançada. 

FLR-H
Sensor de nível, com 
tecnologia tipo reed

Conexão ao 
processo

Todas as conexões 
comuns com design 
sanitário

Comprimento do 
tubo guia: Máx. 6.000 mm
Pressão 0 … 10 bar
Temperatura -40 … +200 °C
Densidade ≥ 400 kg/m3
Separação de 
contatos 5, 10, 15, 18 mm
Grau de proteção IP68
Folha de dados LM 20.02
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Magnetorestritivo
Para medição de alta precisão, estão disponíveis 
os sensores que operam no princípio de medição 
magnetorrestritivo. Eles alcançam uma exatidão de 0,1 
mm. Esses sensores de nível são usados como valores 
medidos para o controle contínuo de nível de líquidos, e 
são determinados através da posição da boia magnética 
seguindo o princípio de medição magnetorestritivo.

Medição de nível

FLM-H
Sensor de nível, 
magnetorrestritivo, princípio de 
medição de alta resolução

Conexão ao 
processo

Todas  
as conexões comuns com 
design sanitário

Comprimento do 
tubo guia: Máx. 6.000 mm
Pressão 0 … 10 bar
Temperatura -40 … +250 °C
Densidade > 715 kg/m³
Sinal de saída 4 … 20 mA
Exatidão < ±0,5 mm
Resolução < 0,1 mm
Grau de proteção IP68
Folha de dados LM 20.03

Medição de nível magnetorrestritivo
Esses sensores de nível são usados como valores 
medidos para o controle contínuo de nível de líquidos, e 
são determinados através da posição da boia magnética 
seguindo o princípio de medição magnetorestritivo.

O processo da medição é atuado pelo impulso de corrente.
Esta corrente produz um campo magnético circular pelo 
fio fabricado de um material magnetorestritivo, o qual está 
instalado dentro do tubo da sonda. No ponto de medição 
(nível do líquido) tem uma boia com imã permanente 
atuando como transdutor da posição. A sobreposição dos 
dois campos magnéticos atua como uma onda mecânica 
dentro do fio. Isso é convertido em um sinal elétrico no 
final do fio na caixa do sensor através de um captador 
piezocerámico. O atraso de propagação possibilita a 
medição do ponto de origem da onda mecânica, e assim a 
posição da boia pode ser determinada com alta exatidão.
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Para o monitoramento baseado nos pontos dos níveis, 
boias magnéticas estão disponíveis, que são geralmente 
colocadas no topo do tanque. Não faz diferença se apenas 
um ou vários limites são monitorados. Dentro dos tubos guia, 
os contatos de gás inerte (contatos de juntas) ajustados 
às posições de comutação pré-definidas são ativados 
magneticamente e sem direto com a bóia. Dependendo dos 
requisitos, é possível definir valor de alarme mínimo/máximo 
e também um nível de desligamento emergencial. As chaves 
de nível tipo magnéticas são simples de montar e sem 
manutenção.

O sensor optoeletrônico OLS-F1 foi especialmente projetado 
para aplicações sanitárias e é adequado para uma grande 
faixa de aplicações. Aplicações autocláveis podem ser 
executadas até uma temperatura de 134 °C.

Medição de nível

FLS-H
Chave de nível tipo boia 
magnética para montagem 
vertical

Conexão ao 
processo

Todas  
as conexões comuns com 
design sanitário

Comprimento do 
tubo guia: Máx. 6.000 mm
Pressão 0 … 6 bar
Temperatura -40 … +200 °C
Densidade ≥ 300 kg/m3

Pressão 0 … 10 bar
Função de 
chaveamento

Normalmente aberto 
normalmente fechado ou 
contato reversível

Número de 
contatos

Máx. 6 x normalmente 
aberto ou normalmente 
fechado, ou 4 x contato 
reversível

Grau de proteção IP68
Folha de dados LM 30.01

OLS-F1
Para aplicações sanitárias, 
autoclavável

Conexão ao 
processo Conexões tipo clamp:
Exatidão de 
medição ±0,5 mm
Sinal de saída Transistor PNP, protegido contra 

polaridade reversa
Função de 
chaveamento

“Normalmente aberto” (fechado no 
meio) ou “normalmente fechado” 
(aberto no meio)

Pressão de 
operação 0 … 2,5 MPa (0 … 25 bar)
Grau de proteção IP65 com conector

IP69K com tampa de proteção
Características 
especiais Autoclavável
Folha de dados LM 31.05

Detecção de limite de nível de enchimento
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Dentro do ciclo de refrigeração e seus periféricos existem 
muitos pontos em que a pressão e a temperatura são 
medidas e monitoradas. Isso serve para controlar a planta 
para garantir um processo seguro.

Em adições a essas múltiplas aplicações, o tamanho do 
sistema de refrigeração, o refrigerante, etc, exige uma 
demanda particular dos instrumentos de medição. Aqui, a 
WIKA é um parceiro competente 
para instrumentos de medição 
para pressão, temperatura e 
calibração em todas as partes 
das plantas de refrigeração.

Com air2guide, a WIKA oferece uma larga gama de 
instrumentos de medição para ventilação e aplicações de 
ar-condicionado.

Os instrumentos de medição são usados para medição 
de pressão diferencial em filtros, monitoramento de 
ventiladores, monitoramento de sobrepressão para salas 
esterilizadas, monitoramento de 
temperatura em trocadores de calor, 
medição de fluxo de ar e velocidade 
do ar em dots de ar e sistemas de 
ar condicionado e também para o 
controle de persianas ar e fogo.

Brochura WIKA “Tecnologia de 
refrigeração e ar condicionado”

WIKA brochura Ventilação e 
ar-condicionado

Ventilação e ar-condicionado

Tecnologia de 
refrigeração e ar 
condicionado

Aplicações especiais

Diff erential pressure
Temperature
Humidity
Air fl ow

Measuring instruments  
           and controllers for 
       ventilation and air-conditioning

Pressure
Temperature
Level
Calibration technology

Refrigeration and 
air-conditioning technology
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Exemplos de instalação

Conexão ao processo do sistema 
BioControl®

O sistema farmacêutico BioControl® é utilizado para a 
conexão de instrumentos para a medição da pressão e 
temperatura de sistemas de tubulações e tanques. Para os 
diferentes tipo de problemas encontrados nas aplicações 
sanitárias, existem vários designs do sistema BioControl® 
com aprovações de componente disponíveis.

Uma vantagem ao usuário é que esse sistema é altamente 
flexível. No projeto da planta, não faz diferença se o local 
é preenchido com um instrumento de medição de pressão 
ou temperatura. Erros de projeto podem ser evitados 
devido ao sistema modular com interfaces padronizadas. 
Adicionalmente, custos de armazenamento são reduzidos a 
um mínimo, pois apenas alguns componentes precisam ser 
mantidos em estoque.

BioControl® é uma marca registrada NEUMO.
VARIVENT® e VARINLINE® são marcas registradas da empresa 
GEA Tuchenhagen.

Conexão ao processo do sistema 
VARINLINE®

Para conectar os instrumentos de medição de pressão 
e temperatura a processos assépticos, são necessárias 
conexões assépticas. Para isso, conexões VARIVENT® estão 
disponíveis para o engenheiro de processo na produção de 
alimento, o que garante uma transição livre de espaço morto 
desde a linha de processo até o instrumento de medição. 
Os instrumentos de medição de pressão e temperatura 
WIKA com conexões VARIVENT® encaixam-se 
perfeitamente nas unidades de acesso VARINLINE®.
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Vista interior do 
recipiente

Clamp modelo 990.22 com 
extensão estéril
A WIKA desenvolveu um sistema de selo diafragma com 
uma conexão ao processo que é especificamente adequada 
para medição de pressão em aplicações sanitárias. 
A EHEDG (European Hygienic Engineering & Design Group) 
testou o modelo clamp 990.22 com extensão estéril e o 
certificou como sendo adequado excepcionalmente para 
aplicações sanitárias.

O modelo clamp 990.22 com extensão estéril é fácil de 
manusear para instalação e remoção. Com a ajuda de um 
adaptador de solda, uma vedação faceada ao recipiente 
e tubulações é garantida. Portanto isso oferece ao usuário 
um ponto de medição de pressão de fácil limpeza, o qual é 
adequado para CIP e SIP.

Adaptador de solda para 
transmissores de pressão faceados
 Em recipientes abertos ou tanques ventilados, o operador 
mede o nível hidrostático com um transmissor de pressão. 
Para isso, instala-se o instrumento de medição no fim ou 
perto do fim. Essa medição pode ser usada em praticamente 
todos os líquidos que as densidades permanecem 
constantes. A medição não é afetada por pastas, emulsões 
ou misturas de ingredientes sólidos. Também, a medição de 
nível hidrostático não é afetada por espuma na superfície 
líquida.

Para montar o instrumento de medição, um soquete é 
soldado na parede do vaso e no interior suavizado. Isso 
possibilita um ponto de medição faceado de fácil limpeza 
para medição de pressão em um recipiente.

Exemplos de instalação
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Sistema de adaptador de processo

O sistema de adaptadores WIKA foi desenvolvido para atender as exigências da indústria 
farmacêutica, alimentícia e de bebidas. O sistema de adaptadores consiste em um 
instrumento de medição de pressão ou transmissor de pressão com um adaptador de 
processo, integrado.

O sistema modular e flexível permite a conexão com a maioria das conexões higiênicas (por 
exemplo, clamp, rosqueado, VARIVENT® ou NEUMO®).
 Todas partes são fabricadas de aço inoxidável 316L/1.4435. O anel de vedação para selar 
o processo (opcional) é fornecido com certificado do material, 3.1, conforme EN 10204. 
Disponível em EPDM ou KFM e é registrado como FDA, USP classe VI, como 3-A 18-03.

O sistema de adaptadores WIKA atende a altas exigências de processos assépticas e foi 
desenvolvido conforme o padrão sanitário 3-A. 

Transmissor de pressão 
modelo F-21

Transmissor de pressão de 
processo modelo IPT-11

Transmissor de processo 
universal, modelo UPT-21

Transmissor de pressão 
modelo S-11

Adaptador para solda Adaptador de processo 
VARIVENT® Clamp

Adaptador de processos modelo 910.61 (folha de dados AC 09.20)
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Exemplos de instalação para instrumentos 
de medição de temperatura

Poço termométrico para solda 
orbital
Montagem em linha
O poço termométrico modelo TW61 serve como conexão 
ao processo para as termorresistências modelo TR21-B ou 
TR22-B. O poço termométrico é especialmente adequado 
para a adaptação de medição de temperatura em tubulações 
para aplicações sanitárias e para processos CIP e SIP. 
A fácil limpeza é garantida através do design higiênico. 
Para integrá-lo ao processo, o poço termométrico é 
diretamente soldado na tubulação. As extremidades para 
solda são lisas e preparadas para solda orbital.

O cabeçote pode ser removido com o elemento de medição. 
Assim é possível calibrar a termorresistência com a malha 
de medição, em campo, sem a necessidade de desconexão 
elétrica e da remoção do poço termométrico do processo. 
Evitando com isso paradas de manutenção e minimizando 
eventuais riscos de contaminação.

Montagem angular
Para tubulações pequenas e em condições apertadas, 
poços com conector angular estão disponíveis.
O poço termométrico é otimizado contra espaço morto 
e é soldado automaticamente, portanto, é preferível 
poços com esferas de solda e costuras soldadas à 
mão. Os instrumentos de medição devem ser alinhados 
horizontalmente para evitar bolsas de ar na cúpula.

Exemplos de instalação
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Tecnologia de calibração

Tecnologia de calibração

Bombas portáteis

As bombas de teste servem como 
geradores de pressão para testes de 
instrumentos de medição de pressão 
mecânicos ou eletrônicos. Por serem 
portáteis permitem que as atividades 
sejam realizadas tanto em laboratórios 
e oficinas, tanto como em serviços de 
campo.

Instrumentos de medição de 
precisão para indicação digital

Instrumentos de medição digitais para 
medição de precisão com alta exatidão 
são ideais para aplicações como padrões 
de referência em laboratórios industriais 
ou metrológicos, proporcionando 
calibrações de alta exatidão. Eles 
possuem um manuseio excepcionalmente 
fácil e uma gama extensiva de 
funcionalidades.

Componentes de medição

Sensores de pressão de alta exatidão 
e termômetros padrão altamente 
estáveis são ideais para aplicações 
como referência em laboratórios 
industriais. Devido suas interfaces 
analógicas ou digitais eles podem ser 
conectados em instrumentos existentes 
de avaliação.

Instrumentos digitais de 
precisão e controladores

Devido seu controlador integrado, 
estes instrumentos oferecem um 
conforto exepcional. Tipicamente, 
uma configuração completamente 
automatizada do valor requirido pode ser 
configurado através a interface.

Hand-helds, calibradores

Nossos instrumentos de medição 
hand-held (process tools) oferecem 
capacidades simples para a medição ou 
simulação de parâmetros estabelecidos 
de medição em campo. Eles podem ser 
operados com uma ampla variedades de 
sensores de pressão e termômetros.

Sistemas de calibração 
completamente automatizados 
como soluções completas

Sistemas de calibração completamente 
automatizados, instalações customizadas 
quais podem ser montadas em 
laboratórios assim como em ambientes 
de fabricação. Com instrumentos 
integrados de referência e software de 
calibração, certificados de calibração 
podem ser gerados e salvos de forma 
fácil e reproduzível.

De componentes individuais ...

... até um sistema totalmente automatizado

 Pressão  Temperatura   Corrente, tensão, resistência
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Serviço

Serviço de calibração

Calibração em campoGrandeza Dimensional

Nosso laboratório de calibração é acreditado para a grandeza 
pressão há 20 anos e desde 2010 também é acreditado para as 
grandezas temperatura e dimensional sob o número CAL084 pela 
Coordenação Geral de Acreditação - INMETRO conforme NBR 
ISO/IEC 17025.

 � Certificado conforme ISO 9001
 � Acreditado pela Coordenação Geral de Acreditação do 

INMETRO conforme NBR ISO/IEC 17025
 � Cooperação com os grupos de trabalho de comitê técnico
 � Pessoal altamente qualificado e individualmente treinado
 � Instrumentos de referência atuais com melhor exatidão

Para otimizar processos, oferecemos serviço de calibração em 
campo, em todo o Brasil, conforme Coordenação Geral de 
Acreditação - INMETRO.

Calibramos seus instrumentos de medição de pressão e 
temperatura, de forma rápida e precisa:

 � Calibração de Instrumentos de medição de Pressão 
-1 ... 1000 bar utilizando padrões de trabalho (instrumentos de 
medição de pressão de alta precisão) com exatidão de 0,03 % ... 0,1%

 � Calibração de Instrumentos de medição de Temperatura utilizando 
padrões de trabalho (instrumentos de medição de temperatura de 
alta precisão) com exatidão de 0,08 °C ... 1,7 °C

 � Calibração de instrumentos de medição de Dimensional utilizando 
padrões de referência (instrumentos de medição dimensional de 
alta precisão)

 � Relógio Apalpador até 50 mm 
 � Relógio Comparador até 50 mm 
 � Comparador de Diâmetros Internos até 100 mm
 � Micrômetro Externo até 250 mm 
 � Paquímetro até 600 mm

Calibramos seus instrumentos de medição dimensional, de 
forma rápida e precisa:

 � Comparador de Diâmetros Internos até 100 mm
 � Medidor de Altura até 600 mm
 � Micrômetro Externo até 250 mm
 � Paquímetro até 600 mm Haste Padrão
 � Régua Graduada até 2000 mm 
 � Relógio Apalpador até 50 mm 
 � Relógio Comparador até 50 mm 
 � Trena até 50 m 
 � Calibrador Anel Liso Cilíndrico Diâmetro até 600 mm 
 � Calibrador Anel Liso Cônico até 600 mm
 � Calibrador Tampão Liso Cilíndrico até 600 mm 
 � Calibrador Tampão Liso Cônico até 600 mm 

Calibramos seus instrumentos de medição de pressão, de 
forma rápida e precisa:

 � Na faixa de -1 bar ... +4.000 bar
 �  Utilizando padrões de trabalho (instrumentos de medição de 

pressão de alta precisão) e padrões de referência (balanças de 
pressão de alta precisão)

 �  Com exatidão de 0,006 % ... 0,03 % da leitura dependendo da 
faixa de pressão

 �  Conforme a Norma NBR ISO/IEC 17025 - Coordenação Geral de 
Acreditação - INMETRO

Calibramos seus instrumentos de medição de temperatura, de 
forma rápida e precisa:

 � Na faixa de -196 °C ... +1.200 °C
 � Em banhos de calibração, fornos tubulares ou pontos fixos e 

utilizando termômetros de referência apropriados
 � Com exatidão de 5 mK ... 1,5 K dependendo da temperatura e do 

procedimento
 � Conforme a Norma NBR ISO/IEC 17025 - Coordenação Geral de 

Acreditação - INMETRO

Grandeza Pressão Grandeza Temperatura
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WIKA do Brasil Ind. e Com. Ltda.
Av. Úrsula Wiegand, 03 ∙ 18560-000 Iperó ∙ SP∙Brasil
Tel +55 15 3459-9700 ∙ 0800 979 1655 ∙ Fax +55 15 3266-1196
vendas@wika.com.br ∙ www.wika.com.br

Europe

Austria
WIKA Messgerätevertrieb
Ursula Wiegand GmbH & Co. KG
Perfektastr. 73
1230 Vienna
Tel. +43 1 8691631
Fax: +43 1 8691634
info@wika.at
www.wika.at

Belarus
WIKA Belrus
Ul. Zaharova 50B, Office 3H
220088 Minsk
Tel. +375 17 2244164
Fax: +375 17 2635711
info@wika.by
www.wika.by

Benelux
WIKA Benelux
Industrial estate De Berk
Newtonweg 12
6101 WX Echt
Tel. +31 475 535500
Fax: +31 475 535446
info@wika.nl
www.wika.nl

Bulgaria
WIKA Bulgaria EOOD
Akad.Ivan Geshov Blvd. 2E
Business Center Serdika, building 3
Office 3/104
1330 Sofia
Tel. +359 2 82138-10
Fax: +359 2 82138-13
info@wika.bg
www.wika.bg

Croatia
WIKA Croatia d.o.o.
Hrastovicka 19
10250 Zagreb-Lucko
Tel. +385 1 6531-034
Fax: +385 1 6531-357
info@wika.hr
www.wika.hr

Finland
WIKA Finland Oy
Melkonkatu 24
00210 Helsinki
Tel. +358 9 682492-0
Fax: +358 9 682492-70
info@wika.fi
www.wika.fi

France
WIKA Instruments s.a.r.l.
Immeuble Le Trident
38 avenue du Gros Chêne
95220 Herblay
Tel. +33 1 787049-46
Fax: +33 1 787049-59
info@wika.fr
www.wika.fr

Germany
WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG
Alexander-Wiegand-Str. 30
63911 Klingenberg
Tel. +49 9372 132-0
Fax: +49 9372 132-406
info@wika.de
www.wika.de

Italy
WIKA Italia S.r.l. & C. S.a.s.
Via G. Marconi 8
20020 Arese (Milano)
Tel. +39 02 93861-1
Fax: +39 02 93861-74
info@wika.it
www.wika.it

Poland
WIKA Polska spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością sp. k.
Ul. Legska 29/35
87-800 Wloclawek
Tel. +48 54 230110-0
Fax: +48 54 230110-1
info@wikapolska.pl
www.wikapolska.pl

Romania
WIKA Instruments Romania S.R.L.
050897 Bucuresti
Calea Rahovei Nr. 266-268
Corp 61, Etaj 1
Tel. +40 21 4048327
Fax: +40 21 4563137
info@wika.ro
www.wika.ro

Russia
AO WIKA MERA
Wjatskaya Str. 27, Building 17
Office 205/206
127015 Moscow
Tel. +7 495-648018-0
Fax: +7 495-648018-1
info@wika.ru
www.wika.ru

Serbia
WIKA Merna Tehnika d.o.o.
Sime Solaje 15
11060 Beograd
Tel. +381 11 2763722
Fax: +381 11 2753674
info@wika.rs
www.wika.rs

Spain
Instrumentos WIKA S.A.U.
C/Josep Carner, 11-17
08205 Sabadell Barcelona
Tel. +34 933 9386-30
Fax: +34 933 9386-66
info@wika.es
www.wika.es

Switzerland
WIKA Schweiz AG
Industriestrasse 11
6285 Hitzkirch
Tel. +41 41 91972-72
Fax: +41 41 91972-73
info@wika.ch
www.wika.ch

Turkey
WIKA Instruments 
Endüstriyel Ölçüm Cihazları Tic. Ltd. Şti.
Şerifali Mah. Bayraktar Bulvarı No:17
34775 Ümraniye, Istanbul
Tel. +90 216 41590-66
Fax: +90 216 41590-97
info@wika.com.tr
www.wika.com.tr

Ukraine
TOV WIKA Prylad
M. Raskovoy Str. 11, A
PO 200
02660 Kyiv
Tel. +38 044 4968380
Fax: +38 044 4968380
info@wika.ua
www.wika.ua

United Kingdom
WIKA Instruments Ltd
Merstham, Redhill RH13LG
Tel. +44 1737 644-008
Fax: +44 1737 644-403
info@wika.co.uk
www.wika.co.uk

North America

Canada
WIKA Instruments Ltd.
Head Office
3103 Parsons Road
Edmonton, Alberta, T6N 1C8
Tel. +1 780 4637035
Fax: +1 780 4620017
info@wika.ca
www.wika.ca

USA
WIKA Instrument, LP
1000 Wiegand Boulevard
Lawrenceville, GA 30043
Tel. +1 770 5138200
Fax: +1 770 3385118
info@wika.com
www.wika.com

Gayesco-WIKA USA, LP
229 Beltway Green Boulevard
Pasadena, TX 77503
Tel. +1 713 47500-22
Fax: +1 713 47500-11
info@wikahouston.com
www.wika.us

Mensor Corporation
201 Barnes Drive
San Marcos, TX 78666
Tel. +1 512 396-4200
Fax: +1 512 396-1820
sales@mensor.com
www.mensor.com

Latin America

Argentina
WIKA Argentina S.A.
Gral. Lavalle 3568
(B1603AUH) Villa Martelli
Buenos Aires
Tel. +54 11 47301800
Fax: +54 11 47610050
info@wika.com.ar
www.wika.com.ar

Brazil
WIKA do Brasil Ind. e Com. Ltda.
Av. Úrsula Wiegand, 03
18560-000 Iperó - SP
Tel. +55 15 3459-9700 
Fax: +55 15 3266-1196
vendas@wika.com.br
www.wika.com.br

Chile
WIKA Chile S.p.A.
Los Leones 2209
Providencia Santiago
Tel. +56 2 2209-2195
info@wika.cl
www.wika.cl

Colombia
Instrumentos WIKA Colombia S.A.S.
Avenida Carrera 63 # 98 - 25
Bogotá – Colombia
Tel. +57 1 624 0564
info@wika.co
www.wika.co

Mexico
Instrumentos WIKA Mexico 
S.A. de C.V.
Viena 20 Ofna 301
Col. Juarez, Del. Cuauthemoc
06600 Mexico D.F.
Tel. +52 55 50205300
Fax: +52 55 50205300
ventas@wika.com
www.wika.mx

Asia

Azerbaijan
WIKA Azerbaijan LLC
Caspian Business Center
9th floor 40 J.Jabbarli str.
AZ1065 Baku
Tel. +994 12 49704-61
Fax: +994 12 49704-62
info@wika.az
www.wika.az

China
WIKA Instrumentation Suzhou Co., Ltd.
81, Ta Yuan Road, SND
Suzhou 215011
Tel. +86 512 6878 8000
Fax: +86 512 6809 2321
info@wika.cn
www.wika.com.cn

India
WIKA Instruments India Pvt. Ltd.
Village Kesnand, Wagholi
Pune - 412 207
Tel. +91 20 66293-200
Fax: +91 20 66293-325
sales@wika.co.in
www.wika.co.in

Iran
WIKA Instrumentation Pars Kish 
(KFZ) Ltd.
Apt. 307, 3rd Floor
8-12 Vanak St., Vanak Sq., Tehran
Tel. +98 21 88206-596
Fax: +98 21 88206-623
info@wika.ir
www.wika.ir

Japan
WIKA Japan K. K.
MG Shibaura Bldg. 6F
1-8-4, Shibaura, Minato-ku
Tokyo 105-0023
Tel. +81 3 5439-6673
Fax: +81 3 5439-6674
info@wika.co.jp
www.wika.co.jp

Kazakhstan
TOO WIKA Kazakhstan
Microdistrict 1, 50/2
050036 Almaty
Tel. +7 727 225 9444
Fax: +7 727 225 9777
info@wika.kz
www.wika.kz

Korea
WIKA Korea Ltd.
39 Gajangsaneopseo-ro Osan-si
Gyeonggi-do 447-210
Tel. +82 2 86905-05
Fax: +82 2 86905-25
info@wika.co.kr
www.wika.co.kr

Malaysia
WIKA Instrumentation (M) Sdn. Bhd.
No. 23, Jalan Jurukur U1/19
Hicom Glenmarie Industrial Park
40150 Shah Alam, Selangor
Tel. +60 3 5590 6666
info@wika.my
www.wika.my

Philippines
WIKA Instruments Philippines Inc.
Ground Floor, Suite A
Rose Industries Building
#11 Pioneer St., Pasig City
Philippines 1600
Tel. +63 2 234-1270
Fax: +63 2 654-9662
info@wika.ph
www.wika.ph

Singapore
WIKA Instrumentation Pte. Ltd.
13 Kian Teck Crescent
628878 Singapore
Tel. +65 6844 5506
Fax: +65 6844 5507
info@wika.sg
www.wika.sg

Taiwan
WIKA Instrumentation Taiwan Ltd.
Min-Tsu Road, Pinjen
32451 Taoyuan
Tel. +886 3 420 6052
Fax: +886 3 490 0080
info@wika.tw
www.wika.tw

Thailand
WIKA Instrumentation Corporation 
(Thailand) Co., Ltd.
850/7 Ladkrabang Road, Ladkrabang
Bangkok 10520
Tel. +66 2 32668-73
Fax: +66 2 32668-74
info@wika.co.th
www.wika.co.th

Africa / Middle East

Egypt
WIKA Near East Ltd.
Villa No. 6, Mohamed Fahmy
Elmohdar St. - of Eltayaran St.
1st District - Nasr City - Cairo
Tel. +20 2 240 13130
Fax: +20 2 240 13113
info@wika.com.eg
www.wika.com.eg

Namibia
WIKA Instruments Namibia Pty Ltd.
P.O. Box 31263
Pionierspark
Windhoek
Tel. +26 4 61238811
Fax: +26 4 61233403
info@wika.com.na
www.wika.com.na

South Africa
WIKA Instruments Pty. Ltd.
Chilvers Street, Denver
Johannesburg, 2094
Tel. +27 11 62100-00
Fax: +27 11 62100-59
sales@wika.co.za
www.wika.co.za

United Arab Emirates
WIKA Middle East FZE
Warehouse No. RB08JB02
P.O. Box 17492
Jebel Ali, Dubai
Tel. +971 4 883-9090
Fax: +971 4 883-9198
info@wika.ae
www.wika.ae

Australia

Australia
WIKA Australia Pty. Ltd.
Unit K, 10-16 South Street
Rydalmere, NSW 2116
Tel. +61 2 88455222
Fax: +61 2 96844767
sales@wika.com.au
www.wika.com.au

New Zealand
WIKA Instruments Limited
Unit 7 / 49 Sainsbury Road
St Lukes - Auckland 1025
Tel. +64 9 8479020
Fax: +64 9 8465964
info@wika.co.nz
www.wika.co.nz
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