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WE ZIJN ER TROTS  
OP DAT WE GEMETEN 
WORDEN OP ONZE  
KWALITEIT.
AL MEER DAN 75 JAAR

Klaar voor de toekomst met “Smart in sensing”

Digitalisering, decarbonisatie en demografische verschuivingen – megatrends ver-
anderen de wereld. Sensoren zijn de zintuigen van de digitalisering en wij werken 
aan antwoorden op wereldwijde uitdagingen met slimme sensor oplossingen. Het 
succes van onze klanten is wat ons drijft. Het is een lange traditie. Toen mijn groot-
vader, Alexander Wiegand, in 1946 WIKA oprichtte, hechtte hij bijzonder belang 
aan topkwaliteit, hoge betrouwbaarheid en betrokkenheid bij de klant. 

Vandaag de dag is de WIKA Group een familiebedrijf dat internationaal opereert 
en wereldwijd bekend staat als marktleider in druk- en temperatuurmeettechniek, 
en kalibratietechnologie. Ook op het gebied van niveau-, kracht- en debietmeting 
bepalen wij de norm. 

Traditie en innovatie - dat zijn de verschillende polen waartussen WIKA zich met 
succes beweegt. We breiden ons assortiment voortdurend uit met baanbrekende 
producten, oplossingen en services om bij te kunnen dragen aan het succes van 
onze klanten.

Dat is “Smart in sensing” en u kunt er in de toekomst op rekenen.

Alexander Wiegand,  
Voorzitter en CEO, WIKA
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“Onze unieke ervaring en 
knowhow maken detec-
tietechnologie slimmer, 
voegen meer waarde toe 
en bereiden het voor op 
een duurzame toekomst: 
Smart in sensing.
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Overal ter wereld – dichtbij onze klanten

De nabijheid van onze klanten is essentieel voor effi-
ciënte oplossingen. Of het nu gaat om standaardpro-
ducten of oplossingen op maat: Samen met u vinden 
wij de juiste concepten voor uw behoeften.

We zijn wereldwijd actief met onze eigen dochteron-
dernemingen en productievestigingen. Zo staan wij 
garant voor flexibiliteit en de hoogste leveringspres-
taties. Onze ervaren technici en verkoopspecialisten 
zijn uw vakkundige en betrouwbare contactpersonen 
ter plaatse. Zij kennen de landspecifieke behoeften, 
normen en toepassingen en nemen de tijd voor uw 
individuele uitdagingen.

U heeft overal ter wereld toegang tot onze unieke 
knowhow en ons productassortiment. Voor elke 
industrie en in elke situatie bieden wij topprestaties en 
betrouwbaarheid. Dat beloven wij.

U HEEFT SPECIFIEKE 
EISEN.

WIKA in het kort

Een familiebedrijf sinds 
1946

Innovatiecentrum met > 
100 ontwikkelingsingeni-
eurs

Een omzet van 1,2 miljard

Kwaliteitsbeheer: ISO 
9001, ISO 13485

Milieubeheer: ISO 14001

WIJ HEBBEN DE EXPERTS.
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45 dochteron-
dernemingen

>1.500 verkoop- 
specialisten

> 11.200  
medewerkers
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EN WIJ OOK

DE WERELD  
VERANDERT.

Samen meegroeien met megatrends

De megatrends hebben een grote impact op 
onze levens en leiden tot een wereldwijd toe-
nemende behoefte aan connectiviteit, schone 
mobiliteit, energie, lucht, water en voedsel. 
We gebruiken dit potentieel om samen te blij-
ven groeien. Met ons portfolio aan innovatieve 
producten en oplossingen ondersteunen wij u 
bij het slimmer, veiliger, efficiënter en duurzamer 
maken van uw processen.

Digitalisering

Data is de hulpbron en groeistimulans van de 
21e eeuw. Het Internet of Things verbindt al meer 
dan 50 miljard apparaten. WIKA is op het gebied 
van UHP-meettechnologie al vele jaren een be-
trouwbare partner voor de halfgeleiderindustrie. 
Bovendien heeft WIKA als marktleider een zeer 
hoge marktpenetratie in tal van meetvariabelen 
- precies daar waar de gegevens worden gege-
nereerd - en maakt deze bruikbaar met innova-
tieve IIoT-oplossingen in de hele waardeketen. 
De opkomende nieuwe bedrijfsmodellen en 
processen, net als onze innovatieve e-commerce 
oplossingen, bevorderen de digitale transforma-
tie en daarmee de toekomstige rentabiliteit van 
WIKA-klanten.
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“We richten ons op 
markten die antwoor-
den vinden op de uit-
dagingen van wereld-
wijde megatrends.

Demografische verschuivingen

De wereldbevolking groeit snel. Er zullen steeds 
meer en steeds oudere mensen zijn, en meer dan 
tweederde van ons zal in steden wonen. Dit leidt 
tot een toename van de vraag aan bijv. voedsel, 
medicijnen, zorg, water en infrastructuur. WIKA 
heeft vele jaren ervaring op al deze gebieden als 
partner voor de industrie, en blijft in nauwe sa-
menwerking met klanten innovatieve oplossingen 
ontwikkelen voor veilige, efficiënte en duurzame 
processen.

Ontkoling

De ontkoling van de economie is de sleutel tot het 
behalen van de klimaatbeschermingsdoeleinden. 
Dit betekent een beperking of stopzetting van 
technologieën die CO₂ genereren. Meetinstru-
menten van WIKA worden van oudsher gebruikt 
in hernieuwbare energie en in de HVAC/R-sector. 
Vooral groene waterstof gaat in de toekomst een 
grotere rol spelen. Tijdens de verwerking, pro-
ductie, distributie en opslag worden de gebruikte 
instrumenten aan extreme omstandigheden 
blootgesteld. WIKA is een ervaren partner voor 
waterstofenergie en is goed voorbereid om alle 
nieuwe uitdagingen het hoofd te beiden.
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“Sensoren zijn 
de zintuigen van 
de digitalisering.

WIJ BIEDEN WAARDE

HET INDUSTRIËLE  
INTERNET OF 
THINGS BIEDT  
KANSEN.

Van gemeten waarde tot toegevoegde waarde

Gegevens zijn de hulpbron van de 21e eeuw. WIKA 
maakt sensoren slimmer en biedt toegevoegde waar-
de door de combinatie en het gebruik van digitale 
meetgegevens.

Onze innovatie totaaloplossingen leveren gegege-
vens die voor u steeds nuttiger, intelligenter en waar-
devoller worden. We beslaan de gehele waardeketen: 
van de installatie van de sensoren, meetinstrumenten 
en gateways via de veilige verbinding met de cloud of 
de lokale dataserver tot de configuratie van de klan-
tapplicatie en het trainen van de gebruiker.

WIKA is actief lid van het ecosysteem van IIoT-bedrij-
ven. We werken samen met andere organisaties en 
bedrijven om onze klanten te voorzien van flexibele 
en geavanceerde oplossingen.
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Installatie- 
bewaking

Proces- 
optimalisatie

Conditiebewaking  
en alarmering

Voorspellend  
onderhoud
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Industrieën

Machinebouw en auto-
matisering

Mobiele werkmachines

Verwarming, ventilatie, 
luchtbehandeling

Koeltechniek

Industriële gassen

Halfgeleiderindustrie

Energietransmissie- en 
distributie

EN ONZE TOEWIJDING

BETROUWBAAR-
HEID IS UW EIS.

Topprestaties voor industriële toepassingen

De vereisten zijn divers en veeleisend. Afhankelijk van 
de industrie moeten diverse parameters en verschil-
lende normen en richtlijnen overwogen worden.

We beschikken over jarenlange ervaring en uitge-
breide knowhow en kunnen u ondersteunen met 
instrumentatieoplossingen voor druk-, temperatuur-, 
lniveau-, debiet- en krachtmetingen.

Naast ons ruime productaanbod ontwikkelen we sa-
men met onze klanten als betrouwbare OEM-partner 
nieuwe product- en instrumentcombinaties en indivi-
duele oplossingen.

Met WIKA kunt u altijd rekenen op de hoogste kwali-
teit, flexibiliteit en productie van grote hoeveelheden 
in onze hoogtechnologische productiefaciliteiten 
tegen aantrekkelijke prijzen en met korte levertijden.
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Ons uitgebreide productportfolio garandeert absolute 
betrouwbaarheid, bijvoorbeeld in werktuigmachines, 
pompen, compressoren, airconditioningsystemen, 
drukvaten, in mobiele hydraulica of in gasdistributie-
systemen.
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Industrieën

Levensmiddelen en far-
maceutica

Olie en gas (stroomop-
waarts, middenstroom en 
stroomafwaarts)

Petrochemische / chemi-
sche industrieën

Stroomopwekking

Water en afvoerwater

Basismaterialenindustrie

KWALITEIT ZORGT VOOR 
PROCESVEILIGHEID.

Betrouwbaar onder de moeilijkste omstandighe-
den

Als het zwaar wordt tonen WIKA-meetinstrumenten 
hun kracht, of het nu gaat om extreme weersom-
standigheden, agressieve procesmedia, gevaarlijke 
gebieden of steriele processen.

Met ons uitgebreide assortiment druk-, temperatuur- 
en niveaumeters, alsmede primaire elementen voor 
debietmeting en uitstekende kalibratietechnologie, 
kunnen wij u altijd de juiste oplossing bieden en dus 
precieze metingen onder de meest uiteenlopende 
omstandigheden.

Onze gecertificeerde meetinstrumenten zijn wereld-
wijd erkend en garanderen te allen tijde de maximale 
veiligheid voor mens, proces en milieu.

Als betrouwbare partner in procesinstrumentatie 
kunnen wij u ondersteunen in alle project- en investe-
ringsfasen, van planning via realisatie tot technische 
inspecties, logistieke oplossingen, on-site ondersteu-
ning en after-sales service.

WIJ ZORGEN VOOR KWALITEIT
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Voor onze uiterst veelzijdige producten is geen 
uitdaging te groot en zij leveren maximale prestaties, 
bijvoorbeeld in gas- en stoomturbines, koelwatersy-
stemen, op olieplatforms en in raffinaderijen.
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Meer veiligheid door onze services

Maximale beschikbaarheid en minimale uitvaltijd zijn 
voor productiebedrijven enkele van de grootste uitda-
gingen. Met ons heeft u een bewezen partner aan uw 
zijde, die u gedurende de gehele levenscyclus van 
producten en oplossingen ondersteunt: van advies 
via installatie en kalibratie tot onderhoud en meer.

We bieden u een wereldwijd beschikbaar, uitgebreid 
aanbod van diensten, korte reactietijden en hoge 
kwaliteit met behulp van onze zeer professionele 
adviseurs en servicetechnici.

Met ons aanbod aan services willen wij niet alleen 
aan uw behoeften voldoen, maar u vooral ook één 
ding bieden: het fijne gevoel van veiligheid.

Services

Kalibratie

Reparatie

Installatie

Consultancy

E-business

WAAR EN WANNEER U ONS NODIG HEEFT

WE ZIJN ER ALTIJD 
VOOR U.
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Door het moderne 
instrumentontwerp met 
uitstekende uitrusting-
skenmerken voldoen 
onze kalibratieinstru-
menten aan de hoogste 
eisen op het gebied van 
gebruikersgemak en 
prestaties. 

Geaccrediteerde en hoogwaardige kalibraties

Ook in de kalibratietechnologie werken wij met de hoogste precisie norm. Of het 
nu gaat om de service ter plaatse van uw apparatuur voor een veilige audit of een 
volledig automatisch kalibratiesysteem, we bieden een uitgebreid spectrum aan 
producten en diensten − en daarmee ook de juiste oplossing voor uw behoeften. 
Ons portfolio beslaat instrumenten in alle precisiecategorieën en met uiteenlo-
pende automatiseringsgradaties. Wereldwijd beschikken wij over laboratoria die 
geaccrediteerd zijn volgens de geldende nationale normen. Voor u betekent dit 
korte lijnen en een snelle kalibratie van uw apparatuur. In veel landen kunnen we 
zelfs rechtstreeks naar uw bedrijf komen met onze eigen kalibratiewagens.
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WIKA – Uw betrouwbare partner

Duurzaamheid maakt een belangrijk deel uit van onze verantwoordelijkheid. Dit 
bestaat niet alleen uit milieuvriendelijke processen, maar ook kwaliteit, verant-
woordelijkheid ten opzichte van onze werknemers en oplossingen die duurzame 
waarde creëren.

Daarom maakt in de gehele WIKA Group gestandaardiseerde proceskwaliteit deel 
uit van onze wereldwijde kwaliteitsstrategie. Bovendien hechten we groot belang 
aan de gezondheid van alle werknemers en hun voortdurende verdere ontwikke-
ling door kwalificatieprogramma's op maat.

In ons geavanceerde Innovation Center werken meer dan 100 ontwikkelingsinge-
nieurs op 24.000 m² om ervoor te zorgen dat nieuwe producten en oplossingen 
voor druk, temperatuur, niveau, debiet en kracht binnen korte tijd beschikbaar zijn 
op de markt. Ook ontwikkelen we klantspecifieke oplossingen in nauwe OEM-part-
nerschappen waarmee we langdurige leveringszekerheid kunnen bieden.

Voortdurende optimalisatie, markt- en klantgerichtheid, een compromisloze bena-
dering van kwaliteit, medewerkerstevredenheid en milieubescherming zijn vaste 
bestanddelen van ons managementsysteem. Daarom zijn wij uw betrouwbare 
partner in techniek, vandaag en morgen.

VERANTWOORDELIJK 
DOOR TRADITIE.
UW VERTROUWEN IS ONZE MOTIVATIE
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“Denk in decennia, niet in kwar-
talen: We zijn verantwoordelijk 
voor de maatschappij, onze 
werknemers en het milieu.

WIKA in het kort

Een familiebedrijf sinds 
1946

Verantwoordelijk voor 
mens en milieu

Gedragscode

Kaizen

Six Sigma's

Lean management

De WIKA Group is een internationaal opererende 
groep bedrijven. Tegelijkertijd hechten wij als familie-
bedrijf aan traditionele waarden. Onze acties worden 
altijd gekenmerkt door sociale verantwoordelijkheid ten 
opzichte van mens en milieu.
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Europa

Oostenrijk
WIKA Messgerätevertrieb
Ursula Wiegand GmbH & Co. KG
Tel. +43 1 8691631
info@wika.at / www.wika.at

Wit-Rusland
IOOO «WIKA BELRUS»
Tel. +375 17 2244164
info@wika.by / www.wika.by

Benelux
WIKA Benelux
6101 WX Echt
Tel. +31 475 535500
info@wika.nl / www.wika.nl

Bulgarije
WIKA Bulgaria EOOD
Tel. +359 2 82138-10
info@wika.bg / www.wika.bg

Kroatië
WIKA Croatia d.o.o.
Tel. +385 1 6531-034
info@wika.hr / www.wika.hr

Denemarken
WIKA Danmark A/S
Tel. +45 4581 9600
info@wika.as / www.wika.as

Finland
WIKA Finland Oy
Tel. +358 9 682492-0
info@wika.fi / www.wika.fi

Frankrijk
WIKA Instruments s.a.r.l.
Tel. +33 1 787049-46
info@wika.fr / www.wika.fr

Duitsland
WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG
Tel. +49 9372 132-0
info@wika.de / www.wika.de

Italië
WIKA Italia S.r.l. & C. S.a.s.
Tel. +39 02 93861-1
info@wika.it / www.wika.it

Polen
WIKA Polska spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością sp. k.
Tel. +48 54 230110-0
info@wikapolska.pl
www.wikapolska.pl

Roemenië
WIKA Instruments Romania S.R.L.
Tel. +40 21 4048327
info@wika.ro / www.wika.ro

Rusland
AO “WIKA MERA”
Tel. +7 495-648018-0
info@wika.ru / www.wika.ru

Servië
WIKA Merna Tehnika d.o.o.
Tel. +381 11 2763722
info@wika.rs / www.wika.rs

Spanje
Instrumentos WIKA S.A.U.
Tel. +34 933 9386-30
info@wika.es / www.wika.es

Zwitserland
WIKA Schweiz AG
Tel. +41 41 91972-72
info@wika.ch / www.wika.ch

Turkije
WIKA Instruments
Endüstriyel Ölçüm Cihazları Tic. Ltd. Şti.
Tel. +90 216 41590-66
info@wika.com.tr
www.wika.com.tr

Oekraïne
TOV WIKA Prylad
Tel. +38 044 496 83 80
info@wika.ua / www.wika.ua

Verenigd Koninkrijk
WIKA Instruments Ltd
Tel. +44 1737 644-008
info@wika.co.uk / www.wika.co.uk

Noord-Amerika

Canada
WIKA Instruments Ltd.
Tel. +1 780 4637035
info@wika.ca / www.wika.ca

USA
WIKA Instrument, LP
Tel. +1 770 5138200
info@wika.com / www.wika.com

Gayesco-WIKA USA, LP
Tel. +1 713 4750022
info@wikahouston.com
www.wika.us

Mensor Corporation
Tel. +1 512 3964200
sales@mensor.com
www.mensor.com

Latijns-Amerika

Argentinië
WIKA Argentina S.A.
Tel. +54 11 5442 0000
ventas@wika.com.ar
www.wika.com.ar

Brazilië
WIKA do Brasil Ind. e Com. Ltda.
Tel. +55 15 3459-9700 
vendas@wika.com.br
www.wika.com.br

Chili
WIKA Chile S.p.A.
Tel. +56 9 4279 0308
info@wika.cl / www.wika.cl

Colombia
Instrumentos WIKA Colombia S.A.S.
Tel. +57 1 624 0564
info@wika.co / www.wika.co

Mexico
Instrumentos WIKA Mexico 
S.A. de C.V.
Tel. +52 55 50205300
ventas@wika.com / www.wika.mx

Azië

China
WIKA Instrumentation Suzhou Co., Ltd.
Tel. +86 512 6878 8000
info@wika.cn / www.wika.com.cn

India
WIKA Instruments India Pvt. Ltd.
Tel. +91 20 66293-200
sales@wika.co.in / www.wika.co.in

Japan
WIKA Japan K. K.
Tel. +81 3 5439-6673
info@wika.co.jp / www.wika.co.jp

Kazachstan
TOO WIKA Kazakhstan
Tel. +7 727 225 9444
info@wika.kz / www.wika.kz

Korea
WIKA Korea Ltd.
Tel. +82 2 869-0505
info@wika.co.kr / www.wika.co.kr

Maleisië
WIKA Instrumentation (M) Sdn. Bhd.
Tel. +60 3 5590 6666
info@wika.my / www.wika.my

Filippijnen
WIKA Instruments Philippines Inc.
Tel. +63 2 234-1270
info@wika.ph / www.wika.ph

Singapore
WIKA Instrumentation Pte. Ltd.
Tel. +65 6844 5506
info@wika.sg / www.wika.sg

Taiwan
WIKA Instrumentation Taiwan Ltd.
Tel. +886 3 420 6052
info@wika.tw / www.wika.tw

Thailand
WIKA Instrumentation Corporation 
(Thailand) Co., Ltd.
Tel. +66 2 32668-73
info@wika.co.th / www.wika.co.th

Afrika / Midden-Oosten

Egypte
WIKA Near East Ltd.
Tel. +20 2 240 13130
info@wika.com.eg / www.wika.com.eg

Namibië
WIKA Instruments Namibia Pty Ltd.
Tel. +26 4 61238811
info@wika.com.na / www.wika.com.na

Saoedi-Arabië
WIKA Saudi Arabia Llc
Tel. +966 53 555 0874
mohammed.khaiz@wika.com
www.wika.ae

Zuid-Afrika
WIKA Instruments Pty. Ltd.
Tel. +27 11 62100-00
sales@wika.co.za / www.wika.co.za

Verenigde Arabische Emiraten
WIKA Middle East FZE
Tel. +971 4 883-9090
info@wika.ae / www.wika.ae

Australië

Australië
WIKA Australia Pty. Ltd.
Tel. +61 2 88455222
sales@wika.com.au / www.wika.com.au

Nieuw-Zeeland
WIKA Instruments Limited
Tel. +64 9 8479020
info@wika.co.nz / www.wika.co.nz

WIKA WERELDWIJD

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