
O seu Parceiro para a
Confiável
Indicação e Controle 
de Nível
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Fundada em 1884 como Reliance Gauge Column Company, hoje a Clark-Reliance pode dizer 
que possui uma história de superação e sucesso que mantém rica a sua tradição em inovar. 
Dedicada a fornecer uma ampla oferta na indústria de instrumentação para medição e controle, 
aquisições-chave consolidaram a Clark-Reliance também como líder em separação e filtração.

A Clark-Reliance fundou a Clark-Reliance do Brasil em 2011, visando fornecer uma linha 
completa de produtos de instrumentação e filtração aos mercados locais.

A Clark-Reliance tem uma grande tradição em oferecer produtos inovadores e soluções de qua-
lidade para todos os segmentos industriais. Entre em contato hoje mesmo para discutir sobre 
adequação da Norma ASME e NR13 para Caldeiras, aplicações para visores e chaves de nível 
em geral, visores de fluxo e filtração.

Fornecemos assistência especializada com soluções para máxima confiabilidade e segurança.

Produção de Óleo e Gás Celulose e Papel Geração de Energia

Tratamento de Água Alimentos e Bebidas Refino de  
Petróleo

QuímicaFarmacêutica
e Biotecnologia

Açúcar e Etanol



Simpliport®

Visor de nível com visão direta que permite leituras perfeitas e 
claras de um amplo ângulo de visualização. Esse é um sistema 
de monitoramento robusto que permite excelente precisão e 
manutenção reduzida.

Eye-Hye®

O Sistema Indicador de Nível alerta o operador quando o 
eletrodo requer limpeza, eliminando rotinas de “purga” 
desnecessárias,bem como a exposição do operador a áre-
as perigosas. Melhora a vida útil dos eletrodos  e fornece 
uma indicação precisa do nível de água da caldeira ou 
vaso de vapor.

FlashProof™ Magnicator®

Previne a leitura falsa de líquidos em ebulição. Elimina
o problema da formação de bolhas e vapores da
ebulição dentro das câmaras, que ocorre frequentemente
nos casos de hidrocarbonetos leves e gases.
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Aplicação confiável de tecnologias inteligentes
A Clark-Reliance® se destaca
na introdução de tecnologia em  
produtos maduros e já consolidados.

SAS-16™ Chave de Nível  
Trimagnética

Design exclusivo cujo acionamento 
ocorre somente pelo uso de campos 

magnéticos de repulsão.
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Visores de Nível de Vidro
Desenvolvidos para fornecer indicação de 
nível confiável por toda a vida. Disponíveis 
do tipo refletivo ou transparente. Visores 
refletivos fornecem visibilidade de alto 
contraste para aplicações com fluidos 
limpos. Visores transparentes podem ser 
usados em serviço sujo, interface ou vapor.

Aplicação: Usados em
muitos tipos de tanques e
vasos, para medição de nível
direta e precisa. As aplicações  
gerais incluem vapor de  
baixa pressão, refinarias,  
química, petroquímica, 
offshore, ácidos, águas  
residuais / efluentes, etc.

Características
• Vidro de borossilicato temperado
• Câmara contínua de peça única
 independentemente do comprimento
• Assento de vedação rebaixado na
 câmara e na tampa
• Partes molhadas conforme NACE
 MR0175 & MR0103
• Todas as peças homologadas pela ASTM ou
 ASME B31.3

Opcionais
• Válvulas de bloqueio com  
 esfera de retenção
• Iluminador LumaStar™
• Anteparo de proteção para  
 segurança
• Isolação para quente e frio
• Mica Protetora (aplicações de vapor)
• Anéis de vedação (para altas temperaturas)
• Extensões anti-congelamento
• Escalas métricas
• Suportes de fixação

Iluminador LumaStar™ 
O design com LEDs brancos combina  
uma longa vida de duração com visibilidade 
superior para áreas classificadas.

Áreas classificadas
Aprovações: Classe I,
Div 1, Grupo B, C e
D e ambientes zona
1 e 2.

Características
• Construção em alumínio anodizado  
 ou em 316 SS
• Á prova de explosão, circuito de iluminação  
 intrinsecamente seguro
• LIVRE de manutenção
• Sem geração de calor
• Alto contraste – Visibilidade superior
 dia e noite
• Longa vida – 100.000 horas
• Elimina “trocas de bulbos”

Linha 360 - Válvula de
Bloqueio com Esfera de
Retenção e Sede Metálica
Design Interno Inovador, Colocando uma Válvula
de segurança com esfera de retenção
Internamente a uma Válvula com sede Metálico.

Características
• Manivela visível na posição de quarto de  
    volta indica aberto ou fechado
• Classe de pressão ANSI 900#
• Certificado de baixa emissão certificada   
 conforme API 641 e ISO 15848-1
• Todos os componentes molhados conforme
 NACE MR0103 e MR0175
• Atende requisitos de shut off
 API Classe V
• Melhora a segurança eliminado leituras de  
 nível erradas durante o comissionamento
• Porta de limpeza permite inspeção
 rápida da parte interna ou uso como purga
• Preparada para sistema de bloqueio e  
 sinalização, padrão

Modelo EPL-100

Comissionamento mais simples
Bypass

Bypass  
Interno

Passagem



5

Chaves de Nível e Transmissores Jerguson®

O exclusivo sistema de acionamento trimagnético fornece a mais alta confiabilidade referente a chave mecânica para alarme 
de nível, shutdown de segurança ou controle de bombas em tanques de armazenamento de produtos,  
lavadores de gás, vasos de pressão e sistemas de vapor a alta pressão.

Chaves de Nível Tipo Boia Jerguson®

A Jerguson oferece uma ampla gama de chaves de nível mecânicas e 
transmissores para fornecer medição de nível confiável para
a sua aplicação. As nossas chaves de nível tipo boia possuem um 
exclusivo mecanismo tri-magnético que propcia um acionamento 
sem o uso de câmara ou molas. Produtos disponíveis conforme ASME 
B31.1/B31.3, aprovações FM e UL/CUL. Entre em contato com a 
fábrica sobre outros requisitos.

Características
• Câmara selada ou flangeada
• Montagem: Superior, Lateral ou com Câmara Externa
• Tipos Específicos para Alta e Baixa Pressão
 e Temperatura
• Chave trimagnética
• Resistente à vibração
• SPDT / DPDT
• Certificada para Áreas Classificadas

Chaves de Nível Tipo Displacer Jerguson®

Disponíveis para aplicações de montagem superior e com câmara externa,
as chaves de Nível Tipo Displacer Jerguson® com uso inovador de
campos magnéticos de repulsão eliminam elementos mecânicos, os quais 
são sujeitos a falhas sob altas temperaturas, vibração extrema ou
simplesmente à fadiga ao longo do tempo.

O opcional SureTest™ disponível é um recurso de teste local e manual.
Ele permite que o operador simule um nível alto para verificar o funciona-
mento da chave, sem romper o limite de pressão.

Características
• Corpo com câmara Selado ou Flangeado
• Acabamento 316 SS
• Design ASME B31.1/B31.3
• Chave trimagnética
• Resistente à vibração
• SPDT / DPDT
• Certificada para Áreas Classificadas
• À prova de tempo
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Magnicator®

Visor de Nível Magnético para Líquidos
A câmara contém uma boia selada com um ímã
permanente que sobe e desce conforme o nível do líquido,
girando as bandeirolas localizadas dentro do corpo do indicador. 
Trata-se de uma alternativa aos medidores de vidro para muitas 
aplicações, fornecendo melhor visibilidade, manutenção reduzida 
e eliminando possíveis pontos  de vazamentos associados com a 
vedação do vidro.

Aplicação: Pode ser usado em muitos tanques, vasos e
processos em geral. Ele funciona bem com líquidos limpos,  
condensado, líquidos inflamáveis ou perigosos, etc.

Características
• 304/304L e 316/316L SS
 Padrão de câmara Schedule 40
• Câmaras de 2-1/2” Schedule 80 e 3" 180
 disponíveis
• Bandeirolas Indicadoras de Aço Inoxidável
 e Pino Rotativo com Ímã Permanente
 Individual em Cada bandeirola
• Câmaras FlashProof disponíveis
 que permitem a realização de manutenção  
 através de “purgas” sem necessidade de  
 desmontar o visor
• Ímã Permanente de Alnico 8,
 Não Afetado pela Variação de
 Temperatura até 538C
• Manutenção Reduzida em Comparação
 Com Visores de Nível de Vidro

Opcionais
• Iluminador NightStar® Jerguson com LEDs Brancos
• Jaqueta Térmica
• Aquecimento Auxiliar Elétrico/a Vapor disponível
• Indicador Selado Hermeticamente

Transmissor de Nível
Magnetostritivo
Transmissores Magnetostritivos MTII4300™
fornecem controle de nível sem contato
4-20mA e HART(R)
usando o próprio imã do visor
• Protocolo Hart 7
• SIL 2 disponível
• Comprimento de sensor de até 6 metros

Soluções Integradas ao Magnicator

SAS-16™ Chave de Nível 
Magnética 
• Instalação Fácil – Abraçadeiras externas  
 à câmara do visor
• Acionamento com corrente nominal  
 de 10 Amp
• Montagem Externa – Sem
 Contato com o Fluido de Processo
• Chave Totalmente Ajustável
• Altamente Resistente à Vibração

NightStar®

O iluminador fornece
um arranjo de LEDs luminosos
para iluminar as bandeirolas do 
indicador padrão. Sem luz ou 
iluminação reduzida, o operador 
pode verificar o nível de modo 
fácil e confiável.
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Visor de Nível Jerguson FlashProof
O design FlashProof da Jerguson se sobressai com dois potenciais problemas dos indicadores de nível convencionais: fluidos em ebulição e vapores 
instáveis. Ao usar uma câmara maior de 3" Schedule 40 com duas hastes-guias internas, os gases arrastados que se formam sob a boia podem es-
capar facilmente. A boia é mantida em um lado da câmara, para assegurar um campo magnético otimizado na proximidade do indicador, transmissor 
ou chaves. Isso Fornece uma leitura precisa e confiável do nível. A câmara FlashProof também é uma solução excelente para aplicações com fluidos 
sujos (resíduos de fluidos brutos pesados, vasos separadores, lavadores) onde o acúmulo de partículas pode “prender” a boia. Além disso, o espaço 
livre permite “purga sem desmontar” na manutenção, sem remover a boia.

Opcionais
• Indicador com Iluminador NightStar®

• Aquecimento Auxiliar Elétrico/a Vapor 
• Indicador Selado Hermeticamente

Indicador de Bandeirola
Selada Hermeticamente Magnicator®

Câmara FlashProof

Extensão anti- 
congelamento

Escala
Isolação Criogênica

Boia

Haste-Guia Haste-Guia

Zona de Desvio

Campo
Magnético
Ativo

Indicador de Bandeirola e Escala Métrica

VISTA DE TOPO

Nota: A orientação do indicador deve ser especificada no
momento da colocação do pedido. O indicador não pode 
ser girado além do campo magnético ativo durante a sua 
colocação.

Características
• Câmara com Diâmetro maior com Guias para a Boia
• Câmara Tubo Schedule 40 como Padrão; Tubo Schedule 80,
 120 disponíveis
• Projetado conforme ASME B31.1 e ASME B31.3
• Disponível com Toda a Gama de Indicadores, Transmissores
 e Chaves Jerguson
• Comprimentos  desde 304mm até 6090 mm (12" até 240")
 (consulte a fábrica para unidades mais longas)
• Gravidade Específica Mínima: 0,36
• Classificação de pressão de até 155 bar
 (2258 psi) a 38°C (100°F) conforme ASME B31.3
• Faixa de temperaturas: -198°C até 537°C (-325°F até 1000°F)
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Simpliport Visor de Nível  
Bicolor para Caldeira
Permite leitura direta do nível pela
refração da luz através do meio

vapor e água.

Aplicação: Caldeiras, aquecedores e outros
vasos de vapor/água.

Características
• Mica protetora da melhor qualidade possível  
 (V1); maior espessura (30mil)
• Visão clara e Luminosa de Qualquer
 Ângulo, Qualquer Distância
• Pode Fornecer Leituras mais Claras quando os  
 visores estiverem sujos, Contaminados – Fácil 
 Adaptação no Campo
• Possui os LEDs mais Luminosos para os  
 visores existentes no mercado para Caldeiras
• Para uso Interno e Externo
• LEDs Não Geram Calor
• Baixo consumo de energia (< 0,1 Amp)
• Alimentação em 120 ou 240 VAC
• Leitura direta até 3000 psi (206 bar)

Sistema de Indicação Remota 
de Nível Eye-Hye SmartLevel
O sistema Eye-Hye® SmartLevel™
usa inteligência dinâmica patenteada que
fornece indicação de nível precisa e
confiável para caldeiras. Este sistema também 
possui diagnóstico que auxilia na a manutenção 
preventiva e Maximiza a segurança do pessoal. 

Aplicação: Coluna de Água da Caldeira e 
Vasos Geradores e Acumuladores de Vapor

Características
• Nova tecnologia para facilitar e tornar
 a manutenção mais segura
• Invólucro à Prova de Água (NEMA 4 – IP65)
• O Sistema é capaz de identificar eletrodos  
 “sujos” e também os  que precisam ser  
 substituídos
• Elimina a necessidade de purgas
 frequentes
• Até 6 eletrodos configuráveis para geração de  
 alarmes e trip de segurança
• Chaves de teste integradas para cada eletrodo  
 de nível
• Eletrodos para pressões de até
 206 bar (3000 psi)

Sistema de Proteção TWIP
TWIP combina os eletrodos / chaves de nível 
mais bem-sucedidas da indústria com uma 
gama de opções de equipamentos versáteis, 
de alta tecnologia. Sistemas TWIP com confia-
bilidade e precisão comprovada são facilmente  
customizados para qualquer instalação  
de vapor.

Aplicação: Detecção de Água para Alarmes, 
Desarmes, Potes de Drenagem, Aquecedores, 
Desaeradores e Aplicações em Tanques de 
Condensado.

Características
• Combina os eletrodos/chaves de nível mais
 bem-sucedidas da indústria com uma gama
 de equipamentos opcionais versáteis
• Protege Turbinas contra Danos Catastróficos
 Causados pelo arraste de Água
• Eletrodos disponível em diversos
 materiais, para suportar pressões até
 206 bar (3000 psi) ou temperaturas até
 593°C (1100°F)
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Levalarm GOLD
Chave de Nível tipo Boia  
Trimagnética
O Mecanismo Trimagnético fornece um  
acionamento mais seguro sem influência e  
risco de falha pelo calor ou pela vibração.
Levalarm Gold é a chave de nível mais
confiável para aplicações em caldeiras.

Características
• Sem Molas ou mercúrio
• Resistente à Vibração
 e Temperatura
• SPDT
• 5A, 125, 250, ou 480 VA
 1/2A, 125 VDC; 1/4 A 250 VDC
• Conexões de Processo: 1"
 FNPT ou 1" FSW
• Pressão até 76 bar

 229°C (444°F)

Aplicação: Tubulão de Caldeira,  
aquecedores de água de entrada,  
desaeradores e outros vasos.

Visor de Nível Transparente
Os visores da Linha FG têm projeto
robusto para maior resistência e
rigidez. Compostos de vidro plano temperado
de alta qualidade, para resistência ao
choque térmico. Todos os vidros são testados 
quanto à precisão antes da montagem e são
protegidos com mica de alta qualidade
para aplicações de vapor.

Iluminador DuraStar
O iluminador DuraStar usa três
colunas de LEDs cor âmbar “direcionados”
para criar uma imagem brilhante no nível de 
água. O DuraStar é fácil de instalar em visores 
de nível Reliance novos ou existentes, sem o 
uso de ferramenta.

Aplicação: Aumentar a visibilidade
dia e noite.

Características
• Adaptável em campo
• Aprovado para uso em áreas classificadas  
 Classe 1, Div.1, Grupos B,C e D
• LIVRE de Manutenção
• Sem Geração de Calor
• Maior campo de visão
• Longa Vida – 100.000 horas
• Alimentação 120 ou 240 VAC

Visor de Nível  
Prismático (Refletivo)
Leituras de nível de água
precisas, nítidas, com alta
visibilidade. Visores de nível
precisos, de fácil 
leitura que atendem ampla
variedade de requisitos da
instalação. Os Visores Refletivos  
Reliance fornecem
uma imagem bem definida
e distinta do nível de água,
eliminando erros de
leitura ou distorções
possíveis como acontece com  
outros visores menos eficientes.
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Visores de Fluxo de Visor tipo Bulls-Eye
Toda a linha de visores de fluxo tipo Bulls-Eye da Jaboby-Tarbox está  
conforme a norma desenvolvida pelo critério de design das
normas de tubulação para processos ASME B31.1 & 31.3.

Aplicação: São ideais para engenheiros de tubulação, processos e mecâ-
nicos que desejam manter total atendimento à ASME nas suas
tubulações. As refinarias, indústrias químicas, de energia e farmacêutica
são apenas algumas das aplicações bem-sucedidas dos itens
Jacoby-Tarbox.

Características
• Materiais Especiais Disponíveis
• Conexão para medidor de temperatura ou pressão disponível
• Conformidade com ASME B31.1 e B31.3
• Tamanho diâmetro de 1/2” até 16”
• Opção de janela dupla, podendo usar o UniGlas para maior segurança
• Opção de Alta Pressão, até 206 bar (3000 psi)

Edutores Jacoby-Tarbox® com design avançado fornecem
vias de fluxo ideais para maior desempenho, além de seu projeto robusto que 
garante segurança e confiabilidade em aplicações severas. Pessoal experiente 
em aplicações e uma produção flexível permitem que a Jacoby-Tarbox atenda 
prazos de entrega apertados sem custos adicionais.

Edutores Em Linha
• Redução no custo de manutenção – Sem partes móveis
• Menor uso de energia – Bombeamento baseado em venturi para
 líquidos, gases e até sólidos
• Também conhecido como bomba tipo jato, injetor, ejetor, sifão a jato,
 sifão a vapor, bomba venturi

Edutores/Agitadores Internos ao Tanque
• Usam menos energia – Mais eficientes do que somente bocais, para
 misturar, agitar, com sólidos em suspensão e calor
• Redução no custo de manutenção – Sem peças móveis
• Bomba menor necessária – Amplifica a capacidade da bomba

Borboleta

OPÇÕES DE INDICADOR

Rotor Barra

Análise Computacional da 
Dinâmica do Fluido (CFD)
Analisa o comportamento e desempenho 
da mistura, possibilitando a otimização e 
aumento da produtividade com o dimen-
sionamento e posicionamento correto dos 
edutores (agitadores) dentro do tanque
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Vidro UniGlas®

UniGlas é um exclusivo disco REUTILIZÁVEL
no qual vidro e metal são fundidos
em um único disco. Neste design é usado
um fator de segurança de dez para um. UniGlas
é o ÚNICO vidro disponível que pode ser 
reutilizado quando um conjunto é montado 
novamente. O esforço do aperto é aplicado 
somente ao metal e não ao vidro.

Aplicação: Indústria farmacêutica, alimentos e
bebidas, nuclear, biológica, mineração, refinarias, 
elétrica e produção geral. Os vidros UniGlas
Podem ser usados em instalações novas ou
adaptadas, em tanques, vasos, tubulações,
autoclaves, componentes de vácuo,
compressores, bombas, filtros e outros
equipamentos relacionados.

Características
• Vidro e metal são fundidos em
 um único disco – REUTILIZÁVEL
• Maior Resistência ao Impacto –
 Vidro Forte e pré-tensionado
• Manutenção Simples
• Elimina falhas catastróficas
 do vidro

Visores de Fluxo Sanitários 
Estes visores de fluxo são fabricados usando 
vidro tubular para permitir uma visão 
de 360° em volta da unidade.

Vidro para Aplicações  
Sanitárias Uni-San®

São idênticos aos vidros UniGlas, porém para 
aplicações sanitárias

Aplicação: Para sistemas farmacêuticos,
biofarmacêuticos, de alimentos ou
outros processos que exigem
limpeza e condições sanitárias.

Características
• Padrão 316 SS, Hast C22, Hast C276
 e AL6XN disponíveis
• Conexão sanitárias
• Acabamento superficial molhado ASME BPE  
 SF4 (eletropolimento mecânico 15Ra)
• Vedações conforme FDA e USP Classe IV
• Excede requisitos CIP e SIP
• Pleno vácuo até 206 bar (3000 psi)

Iluminação de para Tanques 
e Reatores Phaeton
O Phaeton XLT é baseado em tecnologia
LED de altíssima intensidade e ilumina
facilmente vasos grandes, reatores e
visores de fluxo grandes com
líquidos escuros.

Anel Pulverizador
O anel pulverizador pode se encaixar em  
qualquer aplicação de janela. O fluido  
secundário, gás ou líquido é direcionado contra 
o vidro de modo específico, para maximizar a 
limpeza do vidro. Dispensa sistema de limpeza 
desorientados ou necessidade de mudar a 
classificação do vidro.



Coalescedores para a Gás e Filtração 
Separadores e Armadilhas de Vapor
Filtração de Partículas Líquidas

Purificação de Óleo de Transformador
Equipamento de Purificação SF6
Secadores de Ar

Desidratadores a vácuo Sistemas de 
Remoção de verniz, skids de filtração 
de alta e baixa vazão

Rua Horácio Vergueiro Rudge, 399 São Paulo – SP
contato@clark-reliance.com.br – www.clark-reliance.com.br

Tel: (11) 3951-2400

Filtração e Purificação


