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Nossa Companhia 
 

Há mais de 30 anos a CETA Testsysteme GmbH (sediada em Hilden perto de Düsseldorf) tem produzido 
dispositivos físicos de teste para a medição de vazamentos e taxas de fluxo Por todo o mundo 2500 
dispositivos de teste CETA estão já sendo usados. Esses dispositivos de teste estão integrados em muitas 
aplicações industriais, principalmente para controle de qualidade em linhas de produção totalmente 
automatizadas dentro dos processos de fabricação. Baseados na continua melhora do produto e o 
desenvolvimento de novas soluções nós apresentamos-nos como um qualificado e competente parceiro 
para a indústria. 
 

Nossos Produtos 
 

 Testers de vazamento com sensor de diferencial de 
pressão 

 Testers de vazamento com sensor de pressão positiva 
 Testers de vazamento com sensor de fluxo 
 Testers de fluxo com elemento de fluxo laminar 
 Sistemas de detecção de vazamento 
 Acessórios para dispositivos de teste de vazamento 
 

Nossos Serviços 
 

 Engenharia 
 Exame de viabilidade 
 Treinamento de usuários 
 Serviço (concerto, manutenção, calibração) 
 Calculo dos valores Cg e Cgk 
 

Nossos Serviços de Calibração 
 

 Serviços de calibração DAkkS para medição de pressão  
 Serviços de calibração de fábrica (pressão, taxas de fluxo) 
 

Nossas Certificações 
 

 DIN ISO 9001:2008 
 Laboratório DAkkS (D-K-19566-01-00) 
  
 WEEE-Reg.-No. DE 61168724 
 Patente para controle automático de função  

(patente número 100 45 472)  
 Premio a Qualidade Renânia Norte-Westfália 2002 
 Conforme requerimentos de certificação 

de clientes industriais muito conhecidos 
 Excelente classificação de crédito em 2012 - 2017, 

  (Hoppenstedt, Bisnode Germany) 
 

Nossos Clientes  
 

 Indústria Automotiva 
 Tecnologia Médica 
 Indústria de Adaptadores 
 Indústria de utensílios domésticos 
  
 
 

  

   

  

Relacionam-se, no avesso, 
exemplos de peças testadas 
com dispositivos CETA teste. 
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Exemplos de Peças testadas com Dispositivos CETA de teste 
 
Acoplamentos 
Adaptadores 

acoplados 
Adaptadores de gás 
Ajustes de correia 
Anéis seladores 
Aquecedor de 

reservatório de água 
Aquecedores de fluxo 
Armaduras sanitárias 
Assentos de válvula 
Ativadores de air bag 
Barbeadores elétricos 
Barreiras foto-elétricas 
Baterias 
Blocos de motor 
Bombas 
Bombas aerossol 
Bombas de absorção 
Bombas de injeção 
Cabeçotes de cilindro 
Caixas de câmbio 
Caloríferos 
Cambiadores de calor 
Câmbios 
Câmeras de 

preaquecimento 
Carburadores 
Cartuchos de tinta 
Catalisadores 
Cateteres 
Cilindros de freio 
Colas plásticas 

Compensadores 
Condutos de 

combustível 
Condutos de freio 
Conectores 
Controles pneumáticos 

de assentos 
Eleva-vidros 
Escovas de dente 

elétricas 
Extintores de incêndio 
Faróis 
Fechos de porta 
Ferros de vapor 
Fervedores de água 
Filtros 
Fogões a Gás 
Fundições 
Indicadores 
Injetores 
Interruptores 
Isqueiros 
Lâmpadas 
Lâmpadas Alógenas 
Máquinas de café 
Marcadores de texto 
Micro-interruptores 
Molas de pressão de 

gás 
Motores de Antena 
Motores para 

limpadores de pára-
brisa 

Pistões 
Provas lambda 
Quente frio 
Radiadores 
Rampas de injeção de 

combustível 
Recipientes 

compensadores para 
freios e radiadores 

Recipientes de 
bebidas 

Refletores 
Reguladores de calor 
Reguladores de 

pressão 
Reguladores de 

pressão de gás 
Relés 
Relógios 
Rolamentos de bolas 
Sensores 
Sensores ABS 
Seringas 
Servo-direção 
Servos 
Silenciadores 
Sistemas centrais de 

bloqueio 
Sistemas de 

aquecimento a gás 
Sistemas de descarga 
Sistemas de direção 

assistida 

Sistemas de injeção 
Diesel 

Tampas de radiador 
Tampas herméticas 
Tanques 
Termômetros 
Termostatos 
Tomadas de água 
Transdutores de 

embreagem 
Tubos 
Tubos de descarga 
Tubos de radiador 
Tubulações de 

alumínio 
Tubulações para 

unidades de controle 
remoto 

Utensílios de água 
quente 

Válvula solenóide 
Válvulas ABS 
Válvulas anti-

derrapagem 
Válvulas de descarga 

sanitária 
Válvulas de esfera 
Válvulas de injeção 
Válvulas hidráulicas 
Válvulas para pneus 

de automóveis 
Válvulas pneumáticas

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


