
A ENGEZER 



•A Engezer oferece equipamentos para análise de gases 
ao mercado há mais de 24 anos. Temos uma sede de 
mais de 1200m² localizada na cidade do Rio de Janeiro 
e representantes nas principais regiões industriais do 
Brasil.  

A ENGEZER 

Mantendo nossos clientes como regentes de nossas ações, nos dedicamos a transferir 
qualidade e confiança aos nossos equipamentos e serviços através de profissionais 
técnicos especializados, investindo de forma crescente no campo tecnológico e humano 
a fim de ampliar nosso posicionamento de mercado. 
 
 
 



Área Comercial 

• A força de Vendas da Engezer é integrada pelas equipes comercial 
interna, os engenheiros e técnicos de aplicações e  equipe de 

representantes. 



Área Comercial Interna  

• Atendimento técnico à consultas 

 

• Follow-up e suporte para cotações 

 

• Equipe comercial formada por 6 profissionais internos para realização de cotação 
a clientes com qualificação técnica em engenharia ou técnicos para apoio a 
clientes   

 

• Atendimento comercial em 20 estados brasileiros e América Latina 
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CEARÁ - MARANHÃO Felipe 
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RIO GRANDE DO SUL Jurandir Rosa 

PARANÁ E SANTA CATARINA Douglas Medeiros 

SÃO PAULO 
Baixada Santista, ABCD,  Vale do 
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Duilio 
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Campinas 
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ENGEZER – Analisadores de qualidade da água - PI 
  

Outros Analisadores: 
o Analisadores de Sólidos em suspensão 
o Analisadores de Tubidez 
o Analisadores de Humidade 
o Analisadores de Ozônio 
o Analisadores de Dióxido de Cloro 
o Analisadores de Oxigênio Dissolvido 
o Auto Calibradores para todos Analisadores 
o Medidor de pH(pHSense) 
o Medidor e analisador de ORP 



ENGEZER 
Analisadores de qualidade da água - PI 

Analisadores de cloro residual 
CRONOS/CRIUS/CRATOS 
Baixo custo de aquisição  
Até 12 sensores  
Compensação de pH  
Opticamente isolado 
Comunicação: 4-20mA + Hart, 4 relés, Modbus TCP,  
Modbus ASCII/RTU, Profibus, Internet 
Data-loger / Controlador PID 
 
A maior parte dos custos gerados por um analisador  
de cloro residual estão no tempo e no dinheiro  
gasto para as deslocações para calibrar o analisador  
de cloro. O auto calibrador CRIUS oferece funções  
de calibração automática, convertendo-se assim  
num analisador completamente automatizado, que  
se auto calibra em intervalos definidos pelo  
utilizador. 



ENGEZER 
Analisador de cloro 

O analisador de cloro possui diferentes aplicações. Esse 
produto pode realizar o monitoramento e o controle do cloro 
livre e residual em água potável e água do mar, além de 
medir a quantidade do cloro em piscinas e em processos 
industriais, como a lavagem de alimentos, fabricação e 
higienização de produtos. 

O analisador de cloro HaloSense apresenta dois modelos, o Cronos e o Crius. 
Ambos possuem controle online de cloro livre e total na água 
Controle de cloro livre e total 
Controle online do cloro residual de água do mar, bromo livre e total, com 
medições de 0.01-2 PPM, 0.01-5 PPM, 0.01-10 PPM e 0.01-20 PPM. 
 
O Cronos é um analisador de cloro mais acessível e simples, já o modelo Crius 
é mais sofisticado, possui um display colorido e pode ser acessado 
remotamente. 



ENGEZER 
Analisador de flúor 
 
O analisador de flúor é um equipamento essencial para medir a quantidade de fluoreto na água 
potável, o qual, em excesso, pode trazer problemas à saúde. Dessa maneira, o produto é um 
equipamento indispensável na indústria, visto que controla e analisa a quantidade do agente 
químico na água, de modo que viabiliza o líquido para o uso nos processos de produção 

as aplicações do analisador de flúor são 
em redes de tratamento e distribuição de 
água, indústrias que utilizam em seus 
processos água e flúor em seus produtos 
e, principalmente, em centros de 
pesquisas. 

O Analisador de fluor- FluoriSense 
monitora e analisa a dosagem de flúor na 
água, o analisador de flúor é um 
equipamento de fácil instalação e 
utilização, o que torna o produto ideal para 
assegurar que a dosagem de fluoreto na 
água seja adequada. 



ENGEZER 
Analisadores de Dióxido de Cloro 

Os contínuos Analisadores de Dióxido de Cloro e controladores online 
compõem a gama DioSense que usa os melhores e mais atuais sensores 
de dióxido de cloro disponíveis no mercado hoje. Estes são um dispositivo 
membranar que é insensível ao cloro, não usa reagentes, é extremamente 
estável, tem poucas necessidades de manutenção, baixo custo de vida e 
um sensor de 3 elétrodos sem membrana. 

Os sensores de dióxido de cloro da DioSense, disponibilizam medições em ppm ou 
mg/l e as células de fluxo estão disponíveis com vários controladores de dióxido 
de cloro oferecendo a mesma elevada perfomance com diferentes opções de 
comunicação, display e controle. Com a gama DioSense de analisadores de cloro 
residual, você obtém tudo o que precisa – e nada que não lhe faça falta 
 
O Medidor de Dióxido de Cloro Residual DioSense é usado em muitas aplicações 
que requerem a medição da concentração de dióxido de cloro simplesmente 
para a monitorização do mesmo ou controle da dosagem de dióxido de cloro 
residual. 



ENGEZER 
Turbidimetros 

Muito utilizado em centros de pesquisa, distribuidoras, empresas de tratamento de água e até 
em fábricas de bebidas, o turbidímetro é um equipamento indicado para ser aplicado no controle 
de imersão, além de ser adequado para a montagem de célula de fluxo de depuração. Dentre 
outras características do turbidímetro principais são 

1. Excelente resolução 
2. Calibração de um único ponto 
3. A simplicidade de uma sonda 
4. Excelente relação qualidade/preço 
5. Fiabilidade a longo termo 
6. Baixa manutenção devido ao sistema de 

limpeza automática (Autoclean) 

Os Medidores de Turbidez Online da Pi denominam-se 
TurbSense e incluem analisadores, controladores e 
medidores que determinam o nível de turbidez real e/ou 
sólidos suspensos em água, usando um método 
nefalométrico de luz dispersa de acordo com a norma ISO 
7027. O TurbSense utiliza tecnologia ótica de LED o que 
resulta num sensor extremamente estável, preciso e de baixa 
manutenção. 



ENGEZER 
 Analisador e Monitor de ozônio on-line  
O monitor de ozônio on-line OzoSense da Pi para medir a concentração de ozônio na água é 
projetado para ser instalado e usado com facilidade, proporcionando estabilidade, precisão e 
precisão, além de oferecer excelente valor para o dinheiro. 

A gama OzoSense de analisadores de ozônio dissolvido e 
monitores de ozônio dissolvido usa os melhores e mais 
recentes sensores disponíveis no mercado hoje. Eles são 
um dispositivo de membrana que é insensível às 
variações no pH, não usa reagentes, está estável, tem 
baixos requisitos de manutenção e baixo custo de vida, e 
um sensor de três eletrodos não membrana, que pode 
operar a temperaturas e pressões mais altas. 

Os sensores de ozônio combinam com a gama de 
controladores eletrônicos instrumentais da Pi, 
resultando nos melhores monitores e analisadores 
de ozônio dissolvido no mundo. Para mais 
informações sobre os controladores de ozônio 
dissolvido 



Os sensores pHSense e as células de fluxo estão 
disponíveis com diferentes controladores que garantem a 
mesma performance elevada com diferentes opções de 
comunicação, display e controle. Com a gama pHSense de 
medidores de pH online, você obtém tudo o que precisa – e 
nada que não lhe seja necessário. 

ENGEZER 
Medidores de pH on-line 

Os medidores de pH online e controladores de pH são dos analisadores mais comuns utilizados 
hoje em dia em unidades de tratamento e processamento de água e, ainda assim, os medidores 
de pH causam problemas contínuos aos seus operadores que necessitam de um medidor de pH 
online estável e fiável por um preço razoável. É exatamente isto que oferecemos com o pHSense 
e o Calibrador Automático pHSense. 



ENGEZER 
medidores ORP online e controladores ORP 

Os medidores ORP online e controladores ORP são um dos mais comuns analisadores 
utilizados hoje em dia em unidades de tratamento e processamento de água e, ainda assim, os 
medidores ORP online causam problemas contínuos aos seus operadores que necessitam de um 
medidor ORP online estável e fiável por um preço razoável. É exatamente isto que oferecemos com o 
ORPSense e o Calibrador Automático ORPSense. 

Os sensores ORPSense e as suas células de fluxo estão 
disponíveis com diferentes controladores que garantem 
a mesma performance elevada com diferentes opções 
de comunicação, display e controle. Com a gama 
ORPSense de analisadores de cloro residual, você 
obtém tudo o que precisa – e nada que não lhe seja 
necessário. 



ENGEZER 
Transmissores de PH e ORP – Características e Assessórios 



Adequado para água residual, monitoramento de água potável, monitoramento  
de sólidos suspensos em licor misto, lodo ativado por retorno, monitoramento  
centralizado, monitoramento de filtrado, lodo e muitas outras aplicações em que  
um turbidímetro tradicional ou analisador de sólidos suspensos seria usado. O  
sensor de sólidos suspensos pode ser equipado com uma função de limpeza  
automática que sopra água ou ar através dos vidros óticos, mantendo-os limpos. 
Com o novo SoliSense ® gama de sólidos suspensos monitora você tem um sensor  
de classe mundial (patente solicitada). 

ENGEZER 
Monitor de sólidos suspensos - Novo SoliSense ® 2017 

Qualquer que seja o nível de sólidos suspensos de 2 NTU até 8% de sólidos, o novo 
SoliSense ® é a solução. Um sensor sofisticado que varia de 2 NTU a 8% de sólidos (em águas 
residuais, até 50% em outros sólidos), este monitor de sólidos suspensos é a solução e é único 
em sua capacidade de medir de baixa NTU a porcentagem de sólidos em um sensor. 



A ideia para o Autoflush é simples e eficaz. Após um período de tempo definido pelo usuário, a 
amostra é drenada e o sensor e a caixa do sensor são lavados com água limpa. Essa água libera todo o 
interior do invólucro do sensor, eliminando qualquer acúmulo de sólidos no dreno. A lavagem repetida do 
invólucro e do sensor ajuda a evitar o acúmulo de sólidos, prolongando a vida útil do sensor e reduzindo 
a manutenção. Para acumulações cerosas ou gordurosas, pode-se usar água quente para lavar os 
sensores. Como padrão, as válvulas de aperto resistentes garantem uma manutenção reduzida durante 
uma vida útil longa. 
 

O Autoflush pode ser usado com os sensores de pH, ORP, cloro livre, cloro 
total, ozônio ou dióxido de cloro do Pi (ou uma combinação de sensores) e 
consiste em uma grande célula de fluxo que esvazia automaticamente em uma 
base de tempo selecionável pelo usuário. O sinal do sensor é mantido e toda a 
célula de fluxo, incluindo o (s) sensor (es), é lavada com água limpa. Para o 
cliente original, isso significava um novo sensor de pH após 18 meses, e não 
mais cedo, resultando em uma melhoria significativa no controle do processo e 
uma economia significativa nos sensores de pH. Desde então, muitos clientes 
aproveitaram o Autoflush e ele é instalado em todo o mundo em fábricas de 
papel, fábricas de alimentos e outras fábricas onde manter os sensores limpos 
melhora seu desempenho. 

ENGEZER 
Sistema Automático de Limpeza de Sensores  



Linha INSTRAN 

Analise de liquidos on line  : 
•Aluminio 
•Amonia 
•Boro 
•Cloro 
•Cromio 
•Cobre 
•Cianeto 
•Fluor 
•Dureza 
•Hidrazina 
•Ferro  
•Manganes 
•Nitrato  
•Nitrito 
•Fenol 
•Fosfato 
•Silica  
•Outros a consultar 
 

 



ENGEZER 
Analisadores de líquidos de processo 



Sensor de Processo de Precisão: OXYTRANS 

© Copyright 2013. All rights reserved.                    www.centec.de 

Dados tecnicos 
 
Temp. -5°C - +98°C 
Pressure max. 12 bar 
Enclosure IP 65 
 
Liquida Fase 
Range I 1 ppb - 2 ppm (± 1 ppb) 
Range II 30 ppb - 50 ppm (± 30 ppb) 
 
Gas Fase 
Range I 0 - 4,2 % (± 0,002 %) 
Range II 0 - 50 % (± 0,03 %) 

    

Descrição 
 

  A maneira perfeita de remover o sensor 

para manutenção sem parar a produção ou 

durante CIP com detergentes agressivos 

para proteger a janela ótica 

  Unidade Retratil feita em inox 

  Versão Manual ou pneumatica  

  Projeto Higienico; CIP-capaz 

  Facil manutenção 

OXYTRANS TR-W 



Sensor de Portátil de Precisão: OXYTRANS-M 

© Copyright 2013. All rights reserved.                    www.centec.de 

Dados tecnicos 
 
Temp. -5°C - +98°C 
Pressure max. 12 bar 
Enclosure IP 65 
 
 Fase Liquida 
Range I 1 ppb - 2 ppm (± 1 ppb) 
Range II 30 ppb - 50 ppm (± 30 ppb) 
 
 Fase Gas 
Range I 0 - 4,2 % (± 0,002 %) 
Range II 0 - 50 % (± 0,03 %) 

    

DESCRIÇÃO 
 

  A maneira perfeita de medir o oxigenio 

dissolvido de forma portatil 

Corpo do aparelho robusto compacto e 

leve 

  Versão Fixa Manual ou pneumatica  

  Projeto Higienico; CIP-capaz 

  Facil manutenção 

OXYTRANS TR-W 



Sensor de Processo de Precisão: CARBOTEC 

© Copyright 2013. All rights reserved.                    www.centec.de 

 

Descrição 
 

  Precisa e imediata determinação do 

CO2 dissolvido nos liquidos 

  Medição baseada na tecnologia 

“Attenuated Total Reflection” (ATR)  

  Sensor sem partes móveis 

  Hygienic design; CIP-capable 

  Almost maintenance free 

CARBOTEC NIR 

Principio de Medição 
 
  A luz infravermelha é refletida na 

superficie de um cristal durante a 

transmissão 

  A superficie está em contato com o 

liquido carbonatado 

  CO2 absorve o comprimento de onda 

especifico da luz transmitida 

  Cada reflexão reduz a intensidade da 

luz de acordo com o conteudo de  CO2 

     no liquido 



Medição de Densidade-Sensor de Processo de Precisão: Rhotec 

Dados Tecnicos 
 
Temp. -25°C - +125°C 
Pressure max. 50 bar 
Enclosure IP 65 
 
Range 0 - 3 g/cm3 
Accuracy ± 0,0001 g/cm3 

RHOTEC 

    

Descrição 
 

  Determinação altamente precisa da 

concentração do produto como 

açucar,alcool,acido ou basico 

  Baseado na medição da densidade 

  Idealmente indicado para monitorar a 

qualidade da materiaprima e do produto 

final 

  Higienico design; CIP-capaz 

  Maintenance free 



SISTEMAS DE TRATAMENTO DE AGUA 



IONTEC:  Amaciamento e Desmineralização da Agua 

© Copyright 2013. All rights reserved.                    www.centec.de 

Technical Data 
 
Capacity up to 1.500 hl/h (500 m3/h) 
Temp. +2°C - +60°C 
Pressure 0 - 8 bar 
Cleaning CIP up to +85°C 
Material 1.4301 / 1.4404 / 1.4435 
 epoxy / PP / PE 
PLC SIMATIC S7 

    

DESCRIÇÃO 
 

  Para amaciamento da agua , Ca++ e Mg++ 

na agua são trocados pelo Na+ da resina de 

troca ionica      

  Para desmineralização a agua passa  

pela resina  cation e anion com H+ e OH- 

  quando todos os ions da resina tiverem 

sido trocados, a resina deverá ser 

substituida. O sistema deve ser regenerado      

  Temos unidades para ambos os casos 

juntos ou separados 



DGS:  Deaeração por Membrana 

© Copyright 2013. All rights reserved.                    www.centec.de 

Funcionalidade 
 
  Conforme a lei de Henry, a 

solubilidade do gas em um liquido 

decresce conforme a pressão parcial 

deste gas sobre o liquido decresce. 

  Vacuo ou um gas de strip leva a uma 

difusão do O2 da fase liquida para a fase 

gas. 

Um feixe compacto de fibras ocas maximisa a superficie 

para a troca do gas  entre a agua e o vacuo e/ou gas de strip 

dentro das membranas 

strip gas strip gas 

liquid liquid 



Carbonator:  Carbonatação 

© Copyright 2013. All rights reserved.                    www.centec.de 

Technical Data 
 
Capacity up to 2.000 hl/h 
CO2 0 - 10 g/l dissolved 
Temp. +2°C - +50°C 
Pressure 1 - 10 bar 
Cleaning CIP up to +85°C 
Material 1.4301 / 1.4404 
PLC SIMATIC S7 

 

DESCRIÇÃO 
 

  Carbonatação Continua de bebidas e 

outros produtos liquidos 

 Um injetor Vortex especifico é usado para 

adicionar CO2 no fluxo 

  Resulta uma mistura muito homogenea e 

com bolhas de gas extremamente finas 

  O conteudo de gas é permanentemente e 

automaticamente medido e controlado 



Nitrogenator:  Nitrogenação 

© Copyright 2013. All rights reserved.                    www.centec.de 

 

Technical Data 
 
Capacidade até 1.500 hl/h 
N2 0 - 100 ppm dissolvido 
Temp. +2°C - +20°C 
Pressão 1 - 10 bar (Vortex injector) 
 0 - 6 bar (membranes) 
Limpeza CIP até +85°C 
Material 1.4301 / 1.4404 
PLC SIMATIC S7 

DESCRIÇÃO 
 

  Continua nitrogenação de bebidas 

  Baseado em membranas de fibras ocas  

ou em um injetor Vortex especificamente 

projetado 

  Injeção muito homogenea de  N2 devido 

as tecnologias envolvidas 

   O conteudo de gas é permanentemente e 

automaticamente medido e controlado 

  Carbonatação Integrada como opção 



Blender:  Mistura por Alta Gravidade 

© Copyright 2013. All rights reserved.                    www.centec.de 

 

Technical Data 
 
Capacity up to 2.000 hl/h 
CO2 0 - 10 g/l dissolved 
Orig. Grav. 0 - 20°P (± 0,05°P) 
Alcohol 0 - 10 vol.% (± 0,03 vol.%) 
Temp. +2°C - +30°C 
Pressure 0 - 10 bar 
Cleaning CIP up to +85°C 
Material 1.4301 / 1.4404 
PLC SIMATIC S7 

Descrição 
 

  Algumas bebidas de alta gravidade 

precisam ser misturadas com agua deaerada 

para chegarem a um conteudo de alcool 

desejado 

  Outros pequenos ingredientes como 

sabores ,podem ser adicionados ao mesmo 

tempo  

  Aplicando a tecnologia in-line de sensor o 

processo é altamente preciso 

  Carbonatação integrada como opção 

     (Carboblender) 



© Copyright 2013. All rights reserved.                    www.centec.de 

 

Technical Data 
 
Capacity up to 1.500 hl/h (150 m3/h) 
Temp. +2°C - +85°C 
Pressure 0 - 10 bar 
Cleaning CIP up to +85°C 
Material 1.4301 / 1.4404 / 1.4435 
PLC SIMATIC S7 

Descrição 
 

  Acurada e continua mistura de 2 ou mais 

correntes de liquidos 

  Permitindo alta flexibilidade na fabricação 

  Aplicavel em varias industrias para a 

mistura de p.ex. Agua com xarope ou com 

acidos ou causticos 

  Densidades e concentrações são 

permanentemente e automaticamente 

medidas e controladas 

MultiMixer:  Mistura de Multi Componentes 

  



ADoS:  Dosagem de Aditivos 

© Copyright 2013. All rights reserved.                    www.centec.de 

Technical Data 
 
Capacity up to 1.500 hl/h (150 m3/h) 
Temp. +2°C - +85°C 
Pressure 0 - 20 bar 
Cleaning CIP up to +85°C 
Material 1.4301 / 1.4404 / 1.4435 
PLC SIMATIC S7 

DESCRIÇÃO 

 

  Adicionamento continuo e preciso de 

ingredientes em uma corrente de liquidos 

  Permite alta flexibilidade na manufatura 

  Aplicavel em varias industrias para adicionar 

pequenas porções de sabores , 

cheiros,amaciantes,vitaminas cores etc 

   Densidades e concentrações são 

permanentemente e automaticamente medidas e 

controladas 

   



Contatos  

• www.engezer.com.br 

• Tel : 021 3445 8120 

• Linha direta  

http://www.engezer.com.br/
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