
LINHA DE PRODUTOS



QUEM SOMOS

FERRAMENTAS INSTRUMATIC PARA CONFIGURAÇÃO:
• Configurador Portátil Hart
• Configurador Portátil Profibus PA
• Interface Hart x USB
• Interface Hart x Bluetooth
• Interface Profibus PA x Bluetooth
• Interface Hart x Android
• Software configurador Hart p/ Windows Conf401

TEMPERATURA
• Transmissor 4a20mA para instalação em cabeçote
• Transmissor Hart para instalação em cabeçote
• Transmissor Profibus PA para instalação em cabeçote
• Transmissor Hart para instalação em painel
• Transmissor Profibus PA para instalação em painel
• Transmissor de Temperatura, Umidade e Ponto de      
Orvalho p/ Dutos e Parede
• Termopares
• Termoresistências

VAZÃO
• Bocais de Vazão
• Calhas Parshall
• Placa de Orifício / Flanges de Orifício
• Flowcone
• Flowmeter
• Medidor Cunha
• Meter Run
• Orificeflow
• Orifício integral
• Sonda de medição
• Venturis
• Trecho Reto

INDICADORES, CONTROLADORES E AQUISIÇÃO DE DADOS
• Indicador universal para painel
• Controlador universal para painel
• Aquisitor de Dados com 8 entradas universais para painel com  
   software

A Instrumatic  é uma empresa de abrangência 
nacional, formada por engenheiros e técnicos  
oriundos da área de instrumentação 
industrial, com grande experiência nas áreas 
técnicas de projetos, instalação e 
manutenção, além de grande vivência em 
diversos segmentos de processos industriais, 
como açúcar & etanol, alumínio, mineração, 
petróleo & gás, papel & celulose e alimentos,  
entre outros.

Nos últimos 20 anos, nossos profissionais 
migraram para a área comercial de grandes 
fabricantes, nacionais e internacionais, de 
instrumentos de medição e controle para 
processos industriais, onde desenvolveram 
habilidades comerciais que, aliadas ao 
conhecimento técnico e a técnicas de 
negociação, proporcionam à Instrumatic 
grande vantagem competitiva na busca de 
soluções técnico/comerciais para as 
necessidades dos nossos clientes.

Em sua atuação, a Instrumatic prima pela 
excelência no atendimento ao cliente, 
oferecendo suporte às aplicações e 
especificações dos produtos de seus 
parceiros,  consolidando marcas e fidelizando 
o cliente.



Principais características:

• Comunicação com o instrumento via bluetooth
• Não necessita de fonte para alimentar o instrumento
• Não necessita de resistor de 250ohm para comunicação
• Software de configuração com grande biblioteca de DTMs instalado
• O cliente poderá incluir DTMs facilmente, conforme necessidade
• Para uso em bancada ou na área
• Poderá armazenar os dados de configuração dos instrumentos
• Robusto e de fácil operação
• Fabricação nacional. Garantia total de 12 meses

CONFIGURADOR PORTÁTIL HART OU PROFIBUS PA

As Interfaces Instrumatic são utilizadas para comunicação entre instrumentos de campo Hart ou Profibus PA e um computador 
pessoal, para permitir a configuração, monitoração ou diagnóstico de instrumentos em bancada ou no processo.

• ICI10-UH – USB x Hart
• ICI10-AH – Android x Hart
• ICI10-BH – Bluetooth x Hart
• ICI10-BP – Bluetooth x Profibus PA
• Conexão USB Tipo-A padrão
• Saída de Alimentação: 24Vdc ou 3,9mA
• Resistor de carga: 250ohm integrado
• Modem Hart certificado
• Não necessita de alimentação externa
• Fornece alimentação ao instrumento (tensão ou Corrente)
• Compatível com qualquer ferramenta EDDL e FDT/DTM USB
• Profibus PA: Operação local e remoto multimestre

INTERFACES HART OU PROFIBUS PA

O transmissor de temperatura e umidade IS501 foi 
desenvolvido para medir temperatura, umidade relativa e 
ponto de orvalho, sendo disponibilizado em quatro modelos: 
Básico, Display, Comunicação serial e Display + Comunicação 
serial.
Nos modelos com comunicação serial é possível conexão do 
transmissor à uma rede de comunicação MODBUS, permitindo 
configuração e monitoramento via software do usuário ou 
fornecido junto com os transmissores. Para comunicação e 
configuração deve ser solicitado a interface ID201.

Os transmissores de temperatura são de fabricação nacional e 
utiliza tecnologia mais avançada existente no mercado 
mundial, de alta precisão.

Principais características:

• Modelos para instalação em dutos e parede
• Entrada: Temperatura 0 a 60oC – caixa em ABS e -40 a 120oC – INOX,  
   Umidade Relativa 0 a 100% e Ponto de Orvalho -100 a 60oC
• Saídas: 2 saídas lineares configuráveis para as grandezas desejáveis 
   – 4a20mA – 2 fios, 0,25% F.E. 12 bits
• Alimentação: 24Vcc a 200mA – com proteção de inversão de polaridade
• Gabinete: Policarbonato – IP65 na eletrônica e IP40 no filtro do sensor 
• Tamanho: 85x100,9x35mm

Principais características:

• Entrada universal configurável (TC, RTD, mV e Ohm)
• Saída: 4a20mA, Hart ou Profibus PA
• Transmissor a 2 fios
• Medição a 2, 3 ou 4 fios
• Auto-diagnóstico
• Para uso em cabeçote ou painel
• Opção com saídas discretas (disponível somente nos modelos de  
   painel)
• Totalmente configuráveis

TRANSMISSORES DE TEMPERATURA TRANSMISSORES DE TEMPERATURA, UMIDADE E PONTO DE ORVALHO

O configurador portátil ICONF10 da Instrumatic foi desenvolvido para uso industrial, com boa resistência mecânica e a prova 
dágua, quando fechado. De fácil transporte pelo técnico, inclusive para subir em torres e locais difíceis. Possibilita a configuração 
de todos os instrumentos de qualquer fabricante baseado em FDT/DTM, tais como Smar, Yokogawa, Emerson, E&H, Vega, 
Instrumatic, Vivace, entre outros.
É utilizado em controle de plantas industriais para comissionamento, diagnósticos, monitoração e configuração de instrumentos 
Hart ou Profibus.

PRODUTOS



Principais características:

• Entrada: Universal configurável
• Medição: 16 bits @ 100ms, 0,1%F.E
• Controle: 1 relé SPST-NA e 1 saída linear/pulso 0/4a20mA
• Lógicas de Controle: ON-OFF, PID com sintonia automática ou     
   auto-adaptativa, Logica fuzzy, Função manual/automático
• Alarmes: 1 relé SPST-NA e 1 pulso (0/12Vcc-24mA), 2 relés SPST-NA, 3 relés  
   SPST-NA
• Alimentação: 10 a 30Vcc @ 5W, 85 a 265Vac 
• Isolação: 1500Vrms entre alimentação, relés e sinais, 500Vrms entre    
   entrada e saídas analógicas e opcionais, entrada e USB comunicação    
   MODBUS-RTU
• Fonte para alimentação de Transmissor
• Retransmissão linear de PV
• Opcionais: Comunicação MODBUS-RTU, dupla entrada digital, fonte    
   auxiliar 10/24Vcc, alarmes 3 e 4, set point remoto, alarme de quebra de  
   aquecedor, saídas de alarme auxiliares, saída adicional de controle   
   relé/pulso ou linear.

Modelos: 
IC700 – Controladores Série Avançada
IC500 – Controladores Série Desempenho

Os indicadores fornecidos pela Instrumatic são de fabricação nacional e foram desenvolvidos para indicar todas as variáveis dos 
processos industriais, garantindo sempre a robustez e precisão dos dados. O indicador dispõe de entrada analógica universal, 
configurável por software, para medição de diversos tipos de sensores de temperatura ou sinais elétricos padronizados.
Recursos como linearização programável de entrada permite leitura de sinais com característica específica pelo próprio usuário.
São disponibilizadas ainda saídas configuráveis por software, para alarme e monitoramento remoto. A navegação é amigável e 
feita através de quatro teclas frontais.

Principais Características:

• Entrada: Universal configurável (4a20mA, TC, RTD, mV e Ohm)
• Medição: 16 bits @ 200 ms, 0,3% F.E., 50ppm
• Alarmes: 2 relés SPST-NA (250Vca/3A)
• Fonte 24Vdc para transmissores (50mA)
• Retransmissão linear de PV 0/4a20mA @ 10 bits
• Tecla de função dedicada
• Linearização de sinais especiais
• Extração de raiz quadrada
• Alimentação: 86 a 265Vac, 10 a 35 Vdc @ 7VA
• Isolação: 1500Vrms entre alimentaçao, relés, sinais e opcionais
• Gabinete: ABS, policarbonato e silicone (teclado) IP65 no frontal
• Opcionais: Comunicação MODBUS-RTU, Dupla entrada de sinal, Fonte  
   auxiliar 10/24Vcc, Alarmes 3 e 4, Retransmissão linear isolada de PV

Modelos:
II304 – Indicador universal 48x48x116mm
II506 – Indicador universal 96x48x119mm

INDICADORES UNIVERSAIS E DE TEMPERATURA

Os controladores de processos fornecidos pela Instrumatic foram desenvolvidos e fabricados no Brasil, para controlar 
temperatura e outras variáveis de processos industriais, garantindo sempre a robustez e precisão da medição e controle. Utiliza 
microprocessador de última geração, dispõe de entrada analógica universal, saída analógica e discreta, configuráveis por 
software. A integração dos algoritmos PID, Sintonia Automática, Logica Fuzzy e Controle adaptativo garantem simples 
configuração do controle para obtenção da máxima estabilidade do processo. A navegação é feita através de quatro teclas 
frontais.

CONTROLADORES DE PROCESSO E TEMPERATURA



Principais características:

• Entrada: Universal configurável – 8 canais não isolados
• Medição: 16 bits @ 200ms por canal
• Alarmes/Saídas: 2 relés SPST-NA compartilhados p/ 8 canais
• Comunicação digital: Modbus RTU
• Alimentação: 85 a 265Vac
• Isolação: 1500Vrms entre alimentação, relés e sinais, 500Vrms entre entradas,  
   relés, alimentação e comunicação Modbus.
• Gabinete: ABS e Policarbonato – IP40
• Tamanho: 106x90x58mm – 230g
• Montagem: Painel – Trilho Din
• Calibração: RBC ou Rastreada a padrões do INMETRO
• Software de Monitoração: para 8 variáveis incluso sem custo.
• Interface com PC: D501 – USB2.0 x RS232/422/485 – tamanho: 88x91x27mm 

Tipos de Elementos disponíveis:

• Bocais de Vazão
• Calhas Parshall
• Placa de Orifício / Flanges de Orifício
• Flowcone
• Flowmeter
• Medidor Cunha
• Meter Run
• Orificeflow
• Orifício integral
• Sonda de medição
• Venturis
• Trecho Reto

O data logger IA202 foi desenvolvido para monitorar e registrar variáveis analógicas de processo em memória interna ou em um 
computador PC. O registro em PC é feito por um sistema supervisório ou software Connect.

AQUISIÇÃO DE DADOS

A Instrumatic fornece linha completa de Termopares, Termoresistências, Termopoços, Cabos de Compensação e acessórios para 
Termoelementos. Todos de fabricação nacional que atendem à todas as normas vigentes.
Produtos Certificados.

ELEMENTOS DE TEMPERATURA

A instrumatic fornece linha completa de elementos primários para medição de vazão através da medição da pressão diferencial, 
que ainda hoje é o método mais robusto e utilizado para medir vazão. Fabricação nacional que atende à todas as normas vigentes. 

ELEMENTOS DE VAZÃO



INSTRUMATIC MEDIÇÃO E CONTROLE LTDA (MATRIZ)
RUA TABAPUÃ, 594 SL 70 ITAIM BIBI  
SÃO PAULO – SP CEP 04533-002 
FONE: (11) 3787-0910 
INSTRUMATIC@INSTRUMATIC.COM.BR

INSTRUMATIC REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA (FILIAL MG)
RUA FRANCISCO DESLANDES, 971 SL 1103 ANCHIETA 
BELO HORIZONTE – MG CEP 30310-530 
FONE: (31) 3225-5044 | 3566-0837 
INSTRUMATIC@INSTRUMATIC.COM.BR

INSTRUMATIC REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA

CALÇADA DAS MARGARIDAS, 163 ALPHAVILLE 
BARUERI – SP CEP 06453-038 
FONE: (11) 4152-1892 
INSTRUMATIC@INSTRUMATIC.COM.BR

VENDAS INTERNAS

FONE: (11) 3787-0910 E-MAIL: 
INSTRUMATIC@INSTRUMATIC.COM.BR

smar

www.instrumatic.com.br
Acesse nosso site:


