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GERAL
As melhores e mais completas soluções 
em medição e controle de Temperatura e 
Pressão.
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 Com 88 anos de história, a Ecil é lider nacional em medição e controle de temperatura 
industrial. Somos especialistas em oferecer as mais completas soluções em medição e controle 
da temperatura nos mais exigentes segmentos como: Petróleo & Gás, Siderúrgico, Metalúrgico, 
Químico, Cimento, Alimentício, Farmacêutico, Plástico, Vidro, Papel e Celulose, etc.

 Oferecemos ao mercado uma ampla linha de produtos composta por sensores de 
temperatura,  como termopares, termorresistências, termômetros infravermelhos e outros 
instrumentos para medição, transmissão, isolação, controle, registro e calibração da temperatura. 
Também fazem parte da nossa linha de instrumentos os calibradores de pressão e os analisadores 
de gases de combustão.

 Nosso Laboratório de Metrologia foi o primeiro a ser acreditado pelo Cgcre, e oferece aos 
clientes serviços de Calibração de Temperatura, Grandezas elétricas e Pirômetros Infravermelhos. 
Esse Laboratório também é usado nos testes de recebimento de matérias-primas para fabricação 
dos sensores de temperatura e na calibração e testes dos instrumentos. E no início de 2018, 
iniciaremos  a certificação  da calibração dos gases da combustão.

 Nossa equipe de engenheiros especialistas, experimentada em muitos anos de atendimento 
ao mercado, estará pronta a auxiliá-lo na escolha do melhor custo-benefício para as necessidades 
de sua empresa.

Para maiores informações acesse

www.ecil.com.br



TERMOPARES TERMORRESISTÊNCIAS

POÇOS TERMOMÉTRICOS ACESSÓRIOS

Sensores para medição de 
temperatura.
Faixa de -200°C a 1750°C com 
alta exatidão e estabilidade.
Modelos especiais sob encomenda.

Permite a instalação de sensores 
de temperatura em aplicações 
aonde somente a bainha de 
proteção não é suficiente para garantir a 
integridade do elemento sensor.
Utilização em tanques, tubulações, vasos 
pressurizados, etc.
Permite a substituição do sensor sem a 
necessidade de interrupção do processo produtivo.

Sensores de alta exatidão e 
estabilidade na medição de 
temperatura.
Range de -200°C a 420°C.
Modelos especiais sob encomenda.

Cabeçotes, blocos de ligação, 
isoladores, cabos de extensão 
e compensação, tubos capilares, 
conexões ajustáveis, tubos de 
proteção metálicos e cerâmicos, conectores 
compensados e painel de conectores.

Três versões: Duas Pt100 e uma 
Termopar Tipo R.

Incluída a calibração e a 
certificação RBC / Cgcre.

Manoplas de manuseio para a Pt100 
(opcional para o Termopar).

Tubo cerâmico 710 para resistir 
altas temperaturas (Termopar).

PIROMETRIA

SENSORES PADRÃO
Sensores padrão do mais alto nível de 
precisão e durabilidade



BANCADAS DE CALIBRAÇÃO

FORNOS PORTÁTEIS

BANHOS DE CALIBRAÇÃO

CALIBRADORES

Estação de calibração para 
instrumentos e sensores.
Grandezas elétricas, temperatura 
e pressão.
Modular, para atender as necessidades dos 
usuários.
Fornecida com todos os calibradores certificados 
por nosso laboratório acreditado pelo Cgcre.

Geradores de temperatura estáveis 
e homogêneos para a calibração de 
sensores. Disponíveis de -50°C da 
temperatura ambiente a 1200°C.
Bloco seco, container para a calibração em líquido 
agitado e alvo de corpo negro.

Banho líquido de grande 
volume, com alta estabilidade 
e homogeneidade. Diversos 
modelos que se utilizam de líquidos 
diferentes que atendem a diversos 
ranges de temperatura.

Calibradores multifunções de alta 
precisão, tanto de bancada, quanto 
portáteis.
Calibram grandezas elétricas, 
temperatura e pressão.

CALIBRAÇÃO



Possibilidade de calibração de pressão 
com módulo interno ou externo.

Possibilidade de calibração de pressão 
com módulo interno ou externo.

Teclado de policarbonato, com 
feedback tátil.

Bomba portátil pneumática para a 
calibração de pressão.

Display TFT 128x64 pixels, com 
retroiluminação.

Bomba portátil hidráulica para a 
calibração de pressão.

Display TFT 480x272 pixels, touch 
e com retroiluminação.

Carregador de baterias incluso.

CAPPO PRIME II
Multicalibrador de Temperatura, Grandezas 
Elétricas e Pressão

CAPPO XP
Multicalibrador portátil de Temperatura, 
Grandezas Elétricas e Pressão



TRANSMISSORES DE TEMPERATURA

ANALISADORES DE GASES DE COMBUSTÃO

ISOLADORES GALVÂNICOS     

Transmissores de temperatura com 
entrada universal.
Com conversores AD/DA, gerando 
saída de 4 a 20 mA à 2 fios e à 4 fios.

Medição de O2, CO, NO, NO2, SO2, 
CxHy, CO2 e H2S.
Ajuste e manutenção de caldeiras, 
fornos e queimadores em geral, auxiliando 
na economia 
do combustível 
e otimização 
do processo.

Isoladores galvânicos de até 4000V com 
entrada e saída de corrente e tensão.

TRANSMISSORES E 
ISOLADORES

ANALISADORES 
DE GASES



CONTROLADORES DE TEMPERATURA MÓDULOS DE POTÊNCIA 

REGISTRADORES GRÁFICOS DIGITAIS 

Controladores com entrada universal, 
controle ON/OFF e PID.
Saídas e alarmes configuráveis.

Alta velocidade de acionamento dos 
controladores PID.
Monofásicos, bifásicos ou trifásicos, em 
estado sólido.

Registradores gráficos sem papel com 
visualização dos dados em PC ou tela de 
cristal líquido.
De 3 a 48 canais de entradas universais, 
totalmente configuráveis e isolados.

MÓDULOS E 
CONTROLADORES

REGISTRADORES 
GRÁFICOS



TERMÔMETROS FIXOS

CÂMERAS INFRAVERMELHOSCANNERS

Termômetros infravermelhos fixos 
para medição de temperatura 
sem contato.

IQ series – Pirômetro compacto, robusto e 
completo com jaqueta de resfriamento e purga de 
ar incorporados.
Faixas de 200° até 1.750°C divididas em 3 versões 
distintas para atender as principais aplicações 
industriais.

Câmera ARC – Monitoramento 
térmico em aplicações com 
temperaturas de -20 a 
1.000°C.

Câmera NIR –– Ideal para altas temperaturas 
(600° a 3.000°C), acessórios para monitoramento 
térmico interno em fornos e caldeiras.

Ambos os modelos têm possibilidade de 
automação através de software programável com 
módulos de entradas/saídas analógicas 

e digitais.

UNO / SYSTEM 4 – Conceituada linha de 
pirômetros Ecil/Land com excelente desempenho, 
robustez e precisão. 
Faixas de 0° até 2.600°C divididas em 6 versões 
distintas para atender todas as aplicações 
industriais.

Linescanners infravermelhos 
para controle da temperatura em 
processos de vidro plano e chapa de 
aço. Faixa de 20°C a 1.500°C.
Comunicação digital com software dedicado para 
controle, automação e visualização das medições.

PROCESS & ANALYTICAL INSTRUMENTS

TERMÔMETROS 
INFRAVERMELHOS



Câmera integrada com display e 
teclado para a configuração.

Proteção de borracha contra 
choque mecânico

Software de configuração e 
visualização via TCP/IP.

Capa térmica para proteção contra 
radiação infravermelha

Memória de dados com 
comunicação Bluetooth

Software para PC e aplicativo 
para Android

Opções com fibra óptica. 

Laser de LED verde de alto brilho.

Pirômetro com comunicação digital e saída 
analógica, com faixas de temperatura de 50°C 
a 1.800°C.

Pirômetro de fácil manuseio e referência mundial 
na fabricação de vidro (forno de fusão de vidro) 
e aço (forno de coqueria). 

SPOT R100
Pirômetro infravermelho fixo de 
alta tecnologia

Pirômetro infravermelho portátil 
de alta precisão

CYCLOPS 100L



LABORATÓRIO DE CALIBRAÇÃO

LABORATÓRIO DE GASES 

ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Visando sempre oferecer 
soluções completas aos seus 
clientes, a Ecil dispõe de uma 
assistência técnica própria 
que realiza manutenções em toda linha de 
instrumentos fabricados ou representados, dentro 
ou fora do período de garantia.

O Laboratório de Gases Ecil 
presta serviços de calibração 
em analisadores portáteis 
de gases da combustão. No 
início de 2018 iniciaremos a 
certificação da calibração dos gases da combustão.  

Nossa estrutura conta com padrões primários, em 
algumas concentrações de: O2, CO, NO, NO2, SO2, 
HC (CxHy) e CO2.

O Laboratório de Metrologia 
da Ecil é acreditado pelo Cgcre 
para a calibração nas seguintes 
áreas e serviços:

Temperatura: termorresistência, termopar, 
termômetro analógico/digital com sensor 
termopar ou termorresistivo, cabo de 
compensação/extensão, termômetro de líquido 
em vidro, pirômetro infravermelho, cavidade de 
corpo negro, simulador, indicador ou controlador 
analógico/digital para sensor termopar ou 
termorresistivo e transmissores de temperatura.

Eletricidade: fonte/medidor de tensão DC, fonte/
medidor de corrente DC, década resistiva e 
medidor de resistência.

SERVIÇOS

CERTIFICADOS 
DIGITAIS

Maior praticidade no envio e 
correção dos certificados.

Evita o desperdício de papéis.

O certificado digital atende às 
normas da ICP-Brasil.
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