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Druktransmitter met 
vuurvaste behuizing

WIKA heeft de industrie-expertise in huis
Petrochemische fabrieken stellen hoge eisen aan hun meetinstrumenten. Op verschillende plaatsen in het 
proces kunnen ze worden blootgesteld aan agressieve media, hoge druk en extreme temperaturen.

Van de moeilijkste toepassingen tot de routine, WIKA heeft de expertise en de productcapaciteiten in huis om 
de grootste uitdagingen van uw site aan te gaan.

De HHR Flowpak biedt nauwkeurige debietmetingen 
zonder de typische rechte leidingwerkzaamheden. Deze 
zijn ideaal voor stromingsbewaking of meting van de 
toevoerstroom in kleine ruimtes. Ons portfolio van primaire 
stromingselementen omvat ook orifice plates, orifice 
elemeten, meter runs en Venturi nozzles.

Voor het meten van drukverschillen biedt 
WIKA druksensoren met explosieveilige 
behuizing of intrinsiek veilige transmitters.

Drukmeettechniek

Debietmeting

Kalibratie
De digitale manometer kan worden 
gebruikt voor kalibratie ter plaatse, 
vergelijkingsmetingen of voor datalogging. 
WIKA biedt wereldwijd kalibratiemogelijkheden 
voor druk en temperatuur in onze servicecentra.

Digitale 
precisiemanometer



Uitgangs-
temperatuur
Zowel vaste als intrekbare ontwerpen van 
tubeskin thermokoppels zijn ontworpen om te 
voldoen aan de vraag van de industrie naar 
herhaalbaarheid en een lange levensduur. 
Dergelijke ontwerpen voor COT zijn 
gespecificeerd en geprefereerd door veel van 
de grootste ethyleenproducenten ter wereld. 
Daarnaast biedt WIKA oplossingen voor 
buiswandtemperatuur en staafbranders.

Thermowells
Of het nu gaat om agressieve of abrasieve 
procesmedia, of het nu gaat om hoge of lage 
temperaturen: thermowells die geschikt zijn voor 
elke toepassing zijn bijvoorbeeld verkrijgbaar met 
Stellite®-coating.

Niveaumeting
Magnetische bypass-niveaumeters maken een duidelijke lokale indicatie mogelijk, evenals de 
overdracht van vloeistofniveaus op afstand. Elke unit is nauwkeurig afgestemd op de vloeiende 
eigenschappen van de procesmedia.
Typische toepassingen zijn distillatietorens en opslagtanks.

Vervangingsservice voor 
scheidingsmembranen

WIKA biedt een vervangende service voor 
scheidingsmembraansystemen met procestransmitters. 
Op deze manier kan de levensduur van de procestransmitters 
volledig worden benut en moeten alleen de 
scheidingsmembranen en de montageonderdelen preventief of 
na een storing worden vervangen.

De voordelen voor u:
 � Nieuwe kalibratie van het systeem
 � Hydrostatische druktest voor verschildruk
 � Certificaat van het gebruikte materiaal



Europe

Austria
WIKA Messgerätevertrieb
Ursula Wiegand GmbH & Co. KG
info@wika.at / www.wika.at

Belarus
WIKA Belrus
info@wika.by / www.wika.by

Benelux
WIKA Benelux
6101 WX Echt
info@wika.nl / www.wika.nl

Bulgaria
WIKA Bulgaria EOOD
info@wika.bg / www.wika.bg

Croatia
WIKA Croatia d.o.o.
info@wika.hr / www.wika.hr

Denmark
WIKA Danmark A/S
info@wika.as / www.wika.as

Finland
WIKA Finland Oy
info@wika.fi / www.wika.fi

France
WIKA Instruments s.a.r.l.
info@wika.fr / www.wika.fr

Germany
WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG
info@wika.de / www.wika.de

Italy
WIKA Italia S.r.l. & C. S.a.s.
info@wika.it / www.wika.it

Poland
WIKA Polska spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością sp. k.
info@wikapolska.pl
www.wikapolska.pl

Romania
WIKA Instruments Romania S.R.L.
info@wika.ro / www.wika.ro

Russia
AO “WIKA MERA”
info@wika.ru / www.wika.ru

Serbia
WIKA Merna Tehnika d.o.o.
info@wika.rs / www.wika.rs

Spain
Instrumentos WIKA S.A.U.
info@wika.es / www.wika.es

Switzerland
WIKA Schweiz AG
info@wika.ch / www.wika.ch

Turkey
WIKA Instruments
Endüstriyel Ölçüm Cihazları Tic. Ltd. Şti.
info@wika.com.tr
www.wika.com.tr

Ukraine
TOV WIKA Prylad
info@wika.ua / www.wika.ua

United Kingdom
WIKA Instruments Ltd
info@wika.co.uk / www.wika.co.uk

North America

Canada
WIKA Instruments Ltd.
info@wika.ca / www.wika.ca

USA
WIKA Instrument, LP
info@wika.com / www.wika.com

Gayesco-WIKA USA, LP
info@wikahouston.com
www.wika.us

Mensor Corporation
sales@mensor.com
www.mensor.com

Latin America

Argentina
WIKA Argentina S.A.
info@wika.com.ar
www.wika.com.ar

Brazil
WIKA do Brasil Ind. e Com. Ltda.
vendas@wika.com.br
www.wika.com.br

Chile
WIKA Chile S.p.A.
info@wika.cl / www.wika.cl

Colombia
Instrumentos WIKA Colombia S.A.S.
info@wika.co / www.wika.co

Mexico
Instrumentos WIKA Mexico 
S.A. de C.V.
ventas@wika.com / www.wika.mx

Asia

China
WIKA Instrumentation Suzhou Co., Ltd.
info@wika.cn / www.wika.com.cn

India
WIKA Instruments India Pvt. Ltd.
sales@wika.co.in / www.wika.co.in

Japan
WIKA Japan K. K.
info@wika.co.jp / www.wika.co.jp

Kazakhstan
TOO WIKA Kazakhstan
info@wika.kz / www.wika.kz

Korea
WIKA Korea Ltd.
info@wika.co.kr / www.wika.co.kr

Malaysia
WIKA Instrumentation (M) Sdn. Bhd.
info@wika.my / www.wika.my

Philippines
WIKA Instruments Philippines Inc.
info@wika.ph / www.wika.ph

Singapore
WIKA Instrumentation Pte. Ltd.
info@wika.sg / www.wika.sg

Taiwan
WIKA Instrumentation Taiwan Ltd.
info@wika.tw / www.wika.tw

Thailand
WIKA Instrumentation Corporation 
(Thailand) Co., Ltd.
info@wika.co.th / www.wika.co.th

Africa / Middle East

Egypt
WIKA Near East Ltd.
info@wika.com.eg / www.wika.com.eg

Namibia
WIKA Instruments Namibia Pty Ltd.
info@wika.com.na / www.wika.com.na

Saudi Arabia
WIKA Saudi Arabia Llc
mohammed.khaiz@wika.com
www.wika.ae

South Africa
WIKA Instruments Pty. Ltd.
sales@wika.co.za / www.wika.co.za

United Arab Emirates
WIKA Middle East FZE
info@wika.ae / www.wika.ae

Australia

Australia
WIKA Australia Pty. Ltd.
sales@wika.com.au / www.wika.com.au

New Zealand
WIKA Instruments Limited
info@wika.co.nz / www.wika.co.nz

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