
UMIDADE 
Panametrics 

Analisadores e transmissores de umidade, fixos e portáteis, faixas de PPB, 
PPM, %, dew point, umidade absoluta e relativa, entalpia e pressão de vapor. 
Entradas para concentração de 02, pressão e temperatura. Sistemas de 
amostragem para todas as aplicações de processo, gases especiais, gases 
inertes e hidrocarbonetos liquidas e gasosos. Higrômetros OEM, sensores de 
umidade absoluta e relativa, gerador de umidade relativa, cãmara de calibração, 
medidores de umidade em sólidos e grãos. 

Uso em áreas seguras e classificadas. 

ELÉTRICA 
Druck 

Bancadas de calibração, multicalibradores elétricos, de temperatura e pressão 
para processo e laboratório. Medição, simulação, geração e calibração de 
grandezas: mA, V, mV, Hz, ohm, pulso e uma grande variedade de RTD's e 
termopares. Conferem soluções completas para calibrações quando integrados 
aos nossos sensores inteligentes externos de pressão "plug-and-play" IDOS 
(lntelligent Digital Output Sensors). 

NÍVEL 
Druck 

Transmissores e transdutores de nível de fabricação modular garantem vasta 
gama de especificações, atendendo as mais severas aplicações e diferentes 
meios: água pura, água de reúso, esgoto, lama, água do mar, processos 
químicos e petroquímicas. De princípio piezoelétrico, os sensores possuem a 
tecnologia TERPS (Trench Etched Resonant Pressure Sensor) para alta 
performance, exatidão e estabilidade em até 10 vezes melhor do que sensores 
de pressão comuns. São fornecidos na versão industrial, marítima e EXd com 
todas as certificações. 

GASES 
Panametrics 

Analisadores e transmissores de gases para controle de processos e emissões, 
em PPM e %. Tecnologia paramagnética, termo-paramagnética, óxido de 
zincônio e condutividade térmica. Eficiência da combustão, 02, H2, CO2, CH4. 
Display à prova de explosão. Sistemas de condicionamento de amostras 
garantem medições seguras e confiáveis. 

Uso em áreas seguras e classificadas. 

lntertechRio 
INSTRUMENTAÇÃO-CONTROLE DE PROCESSO 

MASONEILAN Masoneilan 

Válvulas de controle, alívio e segurança para atender a inúmeras 
aplicações e gerenciamento de fluxo na indústria de processo, 
atuadas ou não. Disponibilizamos uma série de combinações, 
diâmetros e materiais para redução de ruídos, vibrações e 
cavitação na sua operação. 

Válvulas de Controle Rotativas 
Válvulas de Controle Deslocamento Linear 
Válvulas de Controle para Serviço Severo 
Válvulas de Controle Angulares Contra Erosão 
Válvulas de Alívio e Segurança 
Válvulas de Alívio e Segurança Pilot-Operated 

EXERTHERM SEXERTHERM" 

Monitoração Térmica Preditiva Contínua Exertherm ™ para 
Painéis Elétricos - O futuro da tecnologia avançada de 
detectores IR. 

O Exertherm Alarm Relay Module+ (ARM+) é um dispositivo 
ideal para aqueles que necessitam monitorar termicamente 
circuitos elétricos "on line", em vez de confiar em inspeções 
térmicas anuais. Foi projetado para detectar imediatamente 
uma falha e onde ela ocorreu, dispensando a instalação de 
novos conjuntos de software. 

Gerenciamento de Energia 

O Vigilance™ é uma das soluções de gestão de energia mais 
econômicas e abrangentes disponíveis no mercado. Nossa 
gama de medição são comparáveis em desempenho, 
especificação e precisão as principais marcas mas com preços 
significativamente mais competitivos. 

Vigilance rM medidor digital multifunção de força & energia. 
Digital Energy Meter V-912312 
Digital Multi-MeterV-910701 
Digital Multi-MeterV-910801 
Power Analyzer V-910901 
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Sobre a I ntertech Rio 

A lntertechRio é uma empresa brasileira criada em 2003 por profissionais com vasta experiência e tradição 
no mercado de Analítica e Instrumentação com o objetivo de atender a indústria com as mais recentes 

soluções tecnológicas, desenvolvidas por fabricantes consagrados e consolidados no mercado mundial. 

Como distribuidor e revendedor exclusivo, oferecemos instrumentos e equipamentos de altíssima qualidade, 
proporcionando alto índice de satisfação de nossos clientes, o que pode ser constatado por um crescimento 

e posicionamento no mercado sustentáveis ao longo da nossa existência. 

O pronto atendimento tanto nas consultas de novos projetos, quanto no pós venda e desenvolvimento de 
aplicações, permite aos nossos clientes ganharem tempo nas paradas de manutenção, melhorarem a 

eficiência do processo com aumento da produtividade, redução de perdas de matéria prima e tempo de 
reprocessamento, com total segurança do processo, pessoas e integridade da planta. 

Fale Conosco 

Se você não achou o que procura neste folder ou no nosso site, tem dúvidas, sugestões ou necessita de 
uma proposta, acesse o link direto: www.intertechrio.com.br/contato. 

Telefones: 

(21) 3681 7199 I (21) 99607 2513
E-mail:

contato@intertechrio.com.br 

lntertechRio www.in t e r t e c hri o.c om.b r 
INSTRUMENTAÇÃO-CONTROLE DE PROCESSO 

lntertechRio 
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SOLUÇOES EM 
INSTRU,MENTAÇAO 
E ANALITICA PARA 
PROCESSO 
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