CATÁLOGO DE PRODUTOS ABB

INSTRUMENTAÇÃO ABB
INSTRUMENTAÇÃO DE PROCESSOS,
ANALÍTICA E SERVIÇOS
Para operar qualquer processo de forma
eﬁciente é necessário e essencial medir,
atuar, registrar e controlar.

QUEM SOMOS
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.

Por mais de 100 anos a ABB dedica-se a
desenvolver uma tecnologia focada no
aumento da produtividade de forma
sustentável. Assim, a área de Medição e
Analítica da ABB oferece uma linha completa
em
instrumentação
de
processos,
analisadores de gases e líquidos.

PRODUTOS
INSTRUMENTAÇÃO DE PROCESSOS - MEDIÇÃO DE VAZÃO
O conhecimento da ABB sobre medição de vazão é incomparável. Ao longo de décadas, ABB desenvolveu tecnologia para atender
os desaﬁos dos seus clientes apresentando soluções inovadoras para atendê-los. A ABB tem mais de 100 anos de experiência em
medição de controle de vazão, podendo te ajudar a reduzir custos e aumentar lucros.
ELETROMAGNÉTICOS
Linha ProcessMaster e HigyenicMaster com fabricação
nacional para atender todos o processos incluindo alimentos e farmacia
• navegação intuitiva para conﬁguração dos parâmetros
• display retroiluminado, de alto contraste e conﬁgurável
• diagnóstico detalhado para a tomada de decisão rápida
cprotocolo HART é um padrão para quase todos os modelos
• resistência à alta pressão: PN10 ... 40, CL150, 300
• conexão ao processo: stubs de solda, conexões de tubos roscados, Tri-Clamp
• veriﬁcação: software tool “ScanMaster”
• diagnóstico: a detecção de Tubo Vazio
inha Watermaster/Aquamaster exclusivos para atender mercado de águas e
Linha
tratamento de efuentes
• único no mercado com o “p” de permanente segundo a OIML
• opção de alimentação a bateria de 5 e 10 anos, energia solar e rede elétrica
• trecho reto zero montante e jusante
• melhor precisão do mercado
• display retro-iluminado
• se for enterrado dispensa retirada para calibrações com o uso do Calmaster2 - Iris
Ferramenta de veriﬁcação e calibração
• o primeiro do mercado com ferramenta de manutenção preditiva
• projetado para trabalhar com ambos os medidores de vazão a bateria e rede elétrica
• testes são realizados sem necessidade de remoção do sensor do processo
• resultados dos testes realizados são exibidos sem necessidade de laptop
• 100 testes antes de fazer download - Ideal para aplicações remotas
• duas versões disponíveis: ferramenta de validação Check Master e Calmaster2 - Iris

MÁSSICOS
oriolisMaster FCM 2000 FCB330 e 350
CoriolisMaster
• o primeiro do mercado com ferramenta de manutenção preditiva
• economia em custos, fazendo várias medições com um dispositivo
• reduz a manutenção medidor de vazão de até 90%
• sem desgaste mecânico minimizando problemas de instalação
• economize até 25% na potência da bomba pelas baixas perdas de carga
• diminuição de espaço em instalação crítica
• medição de ﬂuxo de massa, densidade e temperatura em um único dispositivo
• maior capacidade de temperatura, precisão e densidade - para quando você
precisar de um desempenho máximo em espaço físico menor possível
• extenso range de medição em um único medidor - outras marcas exigem dois
tamanhos de medidores para atender aplicações críticas fácil de usar pois
apresenta uma IHM de baixa complexidade com “EASY SETUP”
Mássicos
ássicos térmicos - FMT 500 IG para medição de gases limpos
• sistema de medição digital
• PROFIBUS DP-V1 ou comunicação HART
• medição de temperatura separado do gás
• funções de diagnóstico
• certiﬁcação ATEX para Zona 0 e 1 (gases) e 21 (poeira)
• economia em custos, fazendo várias medições com um dispositivo pois aceita
• 04 curvas (gases tabelados e ou composição fracionada)
• baixa perda e carga e alta rangeabilidade

VOLUMÉTRICOS
Vórtex para medição de gases e líquidos
• medição multivariável vazão mássica, temperatura em um único dispositivo
• ﬂange de tamanhos variados de DN 15 (1/2 “) até DN 300 (12”), conversor com
tecnologia DSP moderna com ﬁltro digital melhorando a sensitividade
• primário simples e robusto
• opcionalmente integrado PT100 por exemplo, para medição de vapor saturado
• sensor de temperatura para simples monitoramento e alarmes
• equações avançadas para compensação de vazão
• economia no projeto usando a compensação de vazão integrada do medidor
Swirl para medição de gases e líquidos
• medição multivariável vazão mássica, temperatura em um único dispositivo
• DN 15 (1/2 “) até DN 400 (16”)
• excelente precisão: ± 0,5% do valor medido para líquidos, gases e vapores.
• alta rangeabilidade para medição de 01:25
• opção de sensor de temperatura integrado para medição de vapor saturado
• trecho reto de 3x (diâmetro) a montante e 2x (diâmetro) a jusante
• equações avançadas para compensação de vazão
• economia no projeto usando a compensação de vazão integrada do medidor
• protocolos de comunicação Hart, Proﬁbus PA, Foundation Fieldbus
Rotâmetros para medição de gases e líquidos
Nossos medidores de Área variável (VA) fornecem uma solução de custo ótimo nas
medições de faixas baixas para uma grande variedade de líquidos e gases. Nossa linha
é muito abrangente para corpos em vidro, metal adequados para qualquer aplicação.
• FAM541 de linha padrão, com conexões ﬂangeadas
• FAM544 design higiênico
• FAM545 com PTFE - revestimentos para ﬂuidos agressivos
• FAM546 com camisa de vapor para ﬂuidos sensíveis a temperatura
• Sinal de saída 4 a 20 mA + Hart (FDT- DTM)

INSTRUMENTAÇÃO DE PROCESSOS - MEDIÇÃO DE NÍVEL
SOLUÇÕES INTELIGENTES, PRECISAS E CONFIÁVEIS PARA QUALQUER APLICAÇÃO INDUSTRIAL
Linha KM26 - Indicadores de nível por princípio magnético.
A solução mais completa, conﬁável e eﬁcaz para indicação de nível de tanques
• substitui visores convencionais por indicação sem contato com ﬂuido, evitando degradação e
diﬁculdades na visualização do nível
• possui ﬂutuadores magnéticos produzidos conforme densidade do ﬂuido e condições do processo
• pressões de 0 a 310 bar e temperaturas de -196°C a 538°C
• conexões de processo e câmaras
• possibilidade de acrescentar, em um único equipamento, transmissores com precisão de até 0,01%
do fundo de escala, chaves de nível e acessórios para aplicações mais exigentes
Linhas
inhas AT100, AT200, AT500 e AT600 - Transmissores magnetorestritivos
• princípio magnetorestritivo (um dos mais precisos do mercado, com erro de 0,01% do fundo de escala)
• medição contínua do nível total ou da interface, até mesmo em aplicações críticas contendo espuma,
vapor ou pequenos particulados
• ﬂutuadores customizados, com hastes rígidas de até 15 metros ou ﬂexíveis de até 22 metros
• pressões de até 310 bar e temperaturas entre -196°C a 427°C
• 4 a 20 mA / HART / FF com certiﬁcação SIL 2 pela norma IEC 61508
Linhas
inhas MT5000, MT5100 e MT5200 - Radares de onda guiada
• tecnologia baseada na diferença da constante dielétrica, medindo tanto nível total quanto nível de
interfaces e, possibilitando visualização no display incorporado
• faixa de medição de até 30 metros com saída em 4 a 20 mA / HART / FF
• pressões de até 344 bar e temperaturas de até 427°C

Linhas LM80, LM200, LLT-100 - Medidores de nível , volume e posição tipo laser
• diversas possibilidades de uso para medição de nível (sólidos e líquidos em geral) ou para posicionamento
• precisão de 20 mm e resolução de 10 mm
• 2 saídas em relés ou 1 analógica em 4 a 20 mA
• opções HART e Exd disponível no modelo LLT100
• temperaturas de até 65°C e pressões até 50 bar
Chaves de nível e vazão térmica, vibratória, forquilha
• diversas opções de tecnologias disponíveis: capacitivas, termais, vibratórias,
• chaves magnéticas c/ ﬂutuador para gerar alarmes de nível alto e baixo
• relés de alarmes e coletor aberto
Linhas LST300 e LST400 - Medidores de nível tipo ultrassônico
• faixa de medição de 10 até 30 metros com saída em 4 a 20 mA e relés
• medição de vazão calha Parshal
• comunicação tipo Hart
• faixa de temperatura ambiente de 20ºC a 65ºC
• fácil conﬁguração

INSTRUMENTAÇÃO ANALÍTICA - ANALISADORES PARA LÍQUIDOS
A MAIS COMPLETA LINHA DE ANALISADORES E SISTEMAS PARA AMOSTRAS DE LÍQUIDOS
pH/Redox (ORP) e condutividade
• transmissor multivariável
• disponível em todas as montagens; In-line, Hot-Trap, Tri-Clamp, Submersível
• comunicação Proﬁbus / Hart / Fundation Fieldbus
• NEMA 4X/IP65 ou IP66
• diagnóstico on-line do sensor
• disponível para áreas classiﬁcadas
• opção de autolimpeza
Oxigênio dissolvido
• método amperométrico ou óptico
• permite conexão com até 4 sensores digitais
• comunicação Proﬁbus DP, Modbus, Ethernet
• conexão plug-and-play com reconhecimento automático do sensor
• o sensor óptico é resiste à abrasão e foto-branqueamento
• registro de alarmes e eventos
• opção de autolimpeza
Sílica, fosfato, alumínio, ferro, manganês,
orgânicos dissolvidos e cor
• método colorimétrico
• leitura multiponto
• comunicação Proﬁbus DP
• registro de alarmes e eventos
climpeza,calibração automáticas
• baixo consumo de reagentes

Sódio, amônia e ﬂuoreto
• método ISE
• amplo range de medição
• limpeza,calibração automáticas
• regeneração automárica do eletrodo de sódio
• baixo consumo de reagentes

Hidrazina
• amperométrico
• compensação de pH e temperatura
• auto-range
Cloro
loro livre, cloro total, dióxido de cloro ou ozônio
• método amperométrico com as três leituras
disponíveis em um único analisador
• permite leitura simultânea de pH/ORP
Turbidez
• calibração com padrão seco dispensando o uso de formazina
• sistema de rejeição de bolhas reduzindo erros de leitura
• transmissor multivariável
• comunicação Proﬁbus DP
• conexão plug-and-play com reconhecimento automático do sensor
• comunicação Proﬁbus DP
• registro de alarmes e eventos
• opção automática
Sistemas customizados para análise de água
• Desenvolvimento de aplicação com engenharia
própria e montagem em skids

INSTRUMENTAÇÃO ANALÍTICA - ANALISADORES CONTÍNUOS DE GASES
AZ40
• analisador de oxigênio e COe. Células de óxido de zircônio para oxigênio e combustão catalítica para COe
• substituto do SMA90, clássico analisador produzido por mais de 30 anos
• IHM de fácil operação
• possibilidade de circuito de limpeza automática da sonda, programado pelo próprio analisador
• cálculo de eﬁciência de queima como um opcional
• disponível para diversos ranges de temperatura (até 1400°C)
AZ20, AZ25 e AZ30
• analisador de óxido de zircônio para medição de oxigênio de maneira in-situ
• células para diversos ranges de temperatura (até 1400°C)
• disponível para área classiﬁcada
• IHM de fácil operação
• Com a possibilidade de célula integrada ao analisador/controlador ou célula remota
• Células de fácil manutenção e baixo custo de operação

SERVIÇOS
INSTRUMENTAÇÃO DE PROCESSOS - MEDIÇÃO DE VAZÃO
A partir do momento em que o produto ABB é instalado e colocado em operação, há vários parâmetros que possibilitam
estabelecer seu grau de obsolescência.
Como fabricante, a ABB se preocupa em assegurar que o investimento do seu cliente seja o mais durável possível. Por isso, temos
como principal compromisso, prolongar a vida útil de nossos produtos, fornecendo serviços que evitam os custos de uma parada
inesperada e agregam valor para os nossos clientes.
Para
ara assegurar que o investimento em nossos produtos seja o mais durável possível, realizamos os seguintes serviços:
• treinamento
• supervisão de montagem
• instalação, comissionamento e start-up
• peças sobressalentes
• manutenção preventiva e corretiva
• reparo, revisão e manutenção
• suporte remoto
• contratos
• modernização e upgrades
• atualização tecnológica constante
• experiência nos diversos protocolos de comunicação

É A ABB AGREGANDO AINDA MAIS VALOR AO PRODUTO ABB.
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INSTRUMATIC MEDIÇÃO E CONTROLE LTDA (MATRIZ)

INSTRUMATIC REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA

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

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

INSTRUMATIC REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA (FILIAL MG)

VENDAS INTERNAS

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

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

Acesse nosso site:

www.instrumatic.com.br

