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CONFIRA NOSSOS PRODUTOS

A BHGE oferece soluções inovadoras para medição, controle e
calibração de grandezas como pressão, vazão, temperatura, nível,
sinais elétricos, análise de gases binários, umidade relativa,
absoluta e ponto de orvalho. Além disso, dispõe de instrumentos
com capacidade de atender toda a demanda de programação e
conﬁguração dos protocolos de comunicação digital HART e
Fieldbus Foundation.

Calibradores

� PRESSÃO, ELÉTRICA E TEMPERATURA
A BHGE é um dos maiores fornecedores de calibradores e padrões
para campo ou laboratório do mundo. Nossas soluções ajudam a
garantir o melhor controle de tolerâncias, aumentando a
qualidade e produtividade, proporcionando um maior nível de
precisão e um menor custo para seus clientes e parceiros.

Medidores de Vazão

� LÍQUIDOS, GASES E VAPOR
� VORTEX, ULTRASSÔNICO E TRANSFERÊNCIA DE CUSTÓDIA
Precisos e versáteis, nossos medidores de vazão para líquidos ou
gases com instalação ﬁxa ou portátil, garantem medições com
maior exatidão em uma ampla variedade de diâmetros de
tubulação e condições de processo.

Pressão e Nível
Oferecemos soluções de medição de pressão e nível de alto
desempenho há mais de 35 anos utilizando a tecnologia Druck de
silício com o melhor desempenho da classe, uma fantástica
estabilidade, baixa potência e rápido tempo de resposta, além de
contar com design modular que permite aos usuários projetar um
transmissor de pressão ou nível de acordo com a sua exigência.

Gás & Umidade

GÁS & UMIDADE
� PONTO DE ORVALHO
� SISTEMAS DE AMOSTRAGEM
� UMIDADE RELATIVA
� OXIGÊNIO E HIDROGÊNIO
Nossas soluções para análise de gases e umidade aumentam a
eﬁciência e estabilidade do processo além de proporcionar maior
segurança e conﬁabilidade nas aplicações

SOLUÇÕES EM MEDIÇÃO E CONTROLE
Oferecemos a solução ideal, seja ela uma simples aplicação de medição ou até mesmo uma completa estação de edição,
calibração e gerenciamento de instrumentação

CALIBRADORES

VAZÃO

• Calibrador e Conﬁgurador HART
• Calibrador e Conﬁgurador FIELDBUS
• Calibradores de Pressão
• Calibradores de Temperatura
• Calibradores de Elétrica
• Calibradores de Umidade
• Calibradores de Sinais elétricos

PRESSÃO E NÍVEL

• Medidores de Vazão Ultrassônico para Gás, Líquidos e vapor:
Fixos, portáteis, intrusivos e não intrusivos
• Medidor de Vazão Ultrassônico para Transferência de Custódia
• Medidor de vazão multivariável Vortex

GÁS & UMIDADE

• Transdutores
• Transmissores
• Sensores
• Calibradores
• Controladores
• Indicadores
• Bancadas de Calibração
• Bancadas Anemométricas

• Analisadores de Oxigênio paramagnético
• Analisadores de Condutividade Térmica
• Analisadores de Oxigênio por Óxido de Zircônio
• Analisadores de Oxigênio Eletro-químicos
• Analisador de Oxigênio para Gases de Combustão
• Analisadores de Gás
• Sistema de Amostragem
• Analisadores de Umidade
• Higrômetro Portátil
• Transmissor de Umidade
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