
Com experiência consolidada de mais de três décadas de atividades no mercado 
brasileiro, a Hirsa oferece soluções de alta tecnologia e serviços correlatos para os 
segmentos de automação, medição e controle da vazão, temperatura, pressão e 
nível, seja de forma isolada ou como sistemas de engenharia.

Com um portfólio completo de produtos e unidades equipadas com os mais 
modernos instrumentos do mercado e mão de obra altamente qualificada, a Hirsa 
está apta a oferecer uma gama completa de equipamentos e serviços que vão desde 
a simples garantia autorizada de seus produtos até a solução integrada de sistemas. 

Sempre em busca da excelência, a empresa tem como diretriz perseguir o 
aperfeiçoamento constante através de treinamentos qualificados e certificações 
com reconhecimento internacional, fazendo parte dos mais seletos cadastros de 
fornecedores do Brasil a exemplo do CRCC Petrobras e outros. 

A Hirsa tem seu Sistema da Qualidade auditado pela DNV e certificado na norma 
ISO-9001:2000. Além de ter seu laboratório na cidade do Rio de Janeiro acreditado 
pelo CGCRE (Coordenação Geral de Acreditação do Inmetro) na ABNT NBR ISO/IEC 
17025:2005 para realizar ensaios e ou calibrações das grandezas dimensional, 
vazão, pressão, temperatura e massa específica tem o seu Sistema de Gestão de 
Medição para os processos e equipamentos em conformidade com a norma ISO 
10012:2004.
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www.hirsa.com.br

�� Atuadores eletro-hidráulicos especiais
�� Unidades hidráulicas de potência
�� Analisador de resposta de frequência de 
servo-válvulas
�� Sistemas de atuação para válvulas 
corrediças e macho para compressores 
e FCC
�� Atuadores para válvulas borboleta de 
grandes diâmetros
�� Sistemas de controle para válvulas 
borboleta de turbinas a vapor e 
reguladores eletrônicos

�� Transmissores de nível servo-operado
�� Medidores mecânicos de nível (float & tape 
tank gauging)
�� Transmissores de nível tipo radar
�� Interfaces de comunicação
�� Indicadores de nível de costado de tanque
�� Transmissores de temperatura
�� Software para controle de inventário – 
Fuels Manager

�� Atuadores elétricos inteligentes
��  Redutores
��  Master station para sistema de 
telecomando de válvulas motorizadas

�� Computadores de vazão 
para prova  
(EMED de Líquidos)
�� Computadores de 
vazão para líquidos 
(Transferência de 
Custódia)
�� Medição de gases 
com célula multivariável de pressão e 
temperatura
�� Montagem em campo no elemento primário
�� Equações para placa de orifício, VCones, 
Annubares, AGA e API
�� Opcionais para comunicação Wireless
�� Configurações especiais

�� Atuadores eletro-hidráulicos de dupla ação 
ou retorno por mola
�� Unidades hidráulicas centrais e remotas
�� Sensores de rompimento de oleoduto

�� Detectores de PIG tipo clamp-on  
não intrusivo

�� Estações de medição para líquidos e gases
�� Desenvolvimento de projeto, fabricação e integração do sistema, em conformidade com as 
normas técnicas aplicáveis e em atendimento às Portarias ANP e CGCRE.
�� Fornecedor habilitado com CRCC Petrobras

�� �Medidores de vazão ultrassônicos para 
hidrocarbonetos líquidos, com aprovação 
de modelo do CGCRE para transferência de 
custódia e medição fiscal
�� Medidores de vazão ultrassônicos tipo 
clamp-on para líquidos
�� Medidores de vazão ultrassônicos para gás 
natural para transferência de custódia e 
medição fiscal
�� Detectores de interface ultrassônicos 
tipo wafer (medição de viscosidade e 
densidade)

�� Indicadores por acoplamento magnético
�� Transmissores tipo radar de onda guiada
�� Transmissores magnetostrectivos
�� Transmissores tipo ultrassom
�� Transmissores tipo Yo-Yo
�� Transmissores tipo capacitivo
�� Chaves capacitivas, vibratórias, boias e 
ultrassônicas
�� Medidores de nível e distância a laser

�� Medidores de vazão por pressão diferencial 
V-CONE para gases e líquidos (carretel e 
wafer)
�� Medidores de vazão magnéticos tipo 
inserção, single e multiponto

�� Medidores termais de vazão mássica para gases
�� Retificador e homogenizador de fluxo tipo 
Vortab para gases e líquidos
�� Medidores multiponto para vazão de ar em 
grandes dutos e controle ambiental
�� Medidores de vazão para gás de flare, 
natural, ar comprimido e de combustão, 
biogás, aeração, N², H², CO² etc
�� Chaves de fluxo e nível para gás e líquido

 

�� �Medidores de vazão tipo turbina para gás 
natural (totalizador mecânico) com saí das 
de pulsos de baixa e alta frequência
�� �Medidores de vazão tipo rotativo para gás 
natural

�� Corretores de volume de gás Maxi Elcor e 
Mini Elcor
��  Soluções de telemetria de gás e 
transmissão de dados

�� Medidores controladores mássicos  
termais para gás e líquido
�� Medidores controladores de pressão
�� Medidores controladores mássicos por 
efeito Coriolis para líquidos e gases
�� Sistemas de controle de dosagem e 
vaporização
�� Sistemas de calibração portáteis e de 
laboratório
�� Válvulas de controle
�� Soluções customizadas

�� Medidores de vazão para gás e líquido tipo Coriolis, Magnético, Ultrassônico (clamp-on), 
Deslocamento Positivo e Vortex

�� Sistemas de amostragem completos para 
hidrocarbonetos líquidos, químicos e gases 
secos
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Com experiência consolidada de mais de três décadas de atividades no mercado 
brasileiro, a Hirsa oferece soluções de alta tecnologia e serviços correlatos para os 
segmentos de automação, medição e controle da vazão, temperatura, pressão e 
nível, seja de forma isolada ou como sistemas de engenharia.

Com um portfólio completo de produtos e unidades equipadas com os mais 
modernos instrumentos do mercado e mão de obra altamente qualificada, a Hirsa 
está apta a oferecer uma gama completa de equipamentos e serviços que vão desde 
a simples garantia autorizada de seus produtos até a solução integrada de sistemas. 

Sempre em busca da excelência, a empresa tem como diretriz perseguir o 
aperfeiçoamento constante através de treinamentos qualificados e certificações 
com reconhecimento internacional, fazendo parte dos mais seletos cadastros de 
fornecedores do Brasil a exemplo do CRCC Petrobras e outros. 

A Hirsa tem seu Sistema da Qualidade auditado pela DNV e certificado na norma 
ISO-9001:2000. Além de ter seu laboratório na cidade do Rio de Janeiro acreditado 
pelo CGCRE (Coordenação Geral de Acreditação do Inmetro) na ABNT NBR ISO/IEC 
17025:2005 para realizar ensaios e ou calibrações das grandezas dimensional, 
vazão, pressão, temperatura e massa específica tem o seu Sistema de Gestão de 
Medição para os processos e equipamentos em conformidade com a norma ISO 
10012:2004.
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pelo CGCRE (Coordenação Geral de Acreditação do Inmetro) na ABNT NBR ISO/IEC 
17025:2005 para realizar ensaios e ou calibrações das grandezas dimensional, 
vazão, pressão, temperatura e massa específica tem o seu Sistema de Gestão de 
Medição para os processos e equipamentos em conformidade com a norma ISO 
10012:2004.

Hirsa Sistemas de Automação e Controle
www.hirsa.com.br

Representadas: Quem somos

Rio de Janeiro
Av. Coronel Luiz de Oliveira Sampaio, 195
Jardim Guanabara – Ilha do Governador

Rio de Janeiro – RJ
CEP 21931-010

Tel.: 21 2467-9200 
Fax: 21 3396-9661

São Paulo
Av. Ibirapuera, 2907 
7º andar – Cj. 716
Moema
São Paulo – SP
CEP 04029-200
Tel.: (11) 5093-9334
Fax: (11) 5044-1471

Macaé
Av. Nossa Senhora da Glória, 801 
3º andar
Bairro Cavaleiros
Macaé – RJ
CEP 27920-360
Tels.:  (22) 3051-7475 
          (22) 3051-2446

Catu
Rua José Visco, s/nº
Bairro Pioneiros
Catu – BA 
CEP 48110-000
Tel.: (71) 3641-1846 
Fax: (71) 3641-3829

SOLUÇÕES EM MEDIÇÃO, VAZÃO E NÍVEL

P R O D U T O S

BAFCO, INC.

MaxLineLimitorque




