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Forças da DBS

 Subsidiaria da Danaher 

Corp.

 Valores & fundação provida 

pela Danaher Business 

Systems (DBS)

 DBS – Modelo de 

gerenciamento baseado na 

melhoria contínua em 

qualidade, entrega, custos e 

inovação

59.000 empregados, $16.1 bilhões em vendas 2011



Soluções para a Medição de Vazão em 

canais fechados



Sobre a McCrometer

Desde 1955,  a McCrometer
Tem sido o líder em tecnologia de 

medidor de vazão de hélice. Os primeiros 
medidores de vazão McCrometer foram 

projetados por fazendeiros que sabiam de 
primeira mão a importância de trazer 

água para as lavouras de forma confiável 
e eficiente, sem desperdiçar uma gota ou 

um níquel.

Hoje, a McCrometer é uma empresa
Parceira da agricultura. Nosso legado de 
confiabilidade e desempenho líderes no 
setor alimentam nossa dedicação para 

atender às suas necessidades hoje, 
amanhã e no futuro.



Aplicações Típicas

AGRICULTURA & IRRIGAÇÃO

• Canais Laterais

• Sistemas de Pivôs Centrais

• Irrigação por gotejamento e irrigação por aspersão

• Campo de Golfe e gestão de águas nos parques

ÁGUA & ÁGUAS RESIDUAIS

• Torres de resfriamento

• Água Potável

• Estações de Bombeamento

• Filtros & Tubulações em Galerias

• Água Bruta

• Controlador da taxa de vazão

• Linhas de Transmissão – Água Bruta

• Carregamento e Descarga de 

caminhões

• Gerenciamento de Águas Residuais

• Produção de Água de Poço

• Efluentes
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Medidores tipo

Propeller(Hélice)





Características

 Projetado para fluxos limpos 

e sujos

 Fácil instalação e operação

 Fácil serviço em campo

 Precisão de +/- 2% da leitura

 Repetibilidade +/- 0.25%

 Vazão Instantânea

 Indicador & totalizador em 

cada modelo

 Rengeabilidade 15:1

Medidor de Vazão mais vendido 

nos EUA para aplicação na 

irrigação.



Valor Comprovado

 Ao contrário dos medidores de 
vazão de inserção, os medidores 
Propellers mede quase toda a área 
da seção transversal do tubo com 
uma precisão de ± 2% da taxa e ±
.25% de repetibilidade.   

 Devido à sua elevada taxa de 
precisão, pode ser usado como 
uma "ferramenta de gestão" de 
água - ajudando a reduzir os custos 
de água, impedindo a irrigação 
excessiva.



Propeller

 Medidor Mecânico constituído de uma
hélice, um impulsor emitindo um pulso
eletromagnético a um indicador analógico
ou digital.

 A velocidade de rotação do impulsor é
diretamente proporcional à velocidade do
fluído.

 A rotação é traduzida através de um
acoplamento magnético e um Sistema de
acionamento flexível para o registrador,
que cálcula a vazão multiplicando a
velocidade de vazão com a área da seção
transversal do tubo.





Benefícios
Alimentado por baterias

Bateria com vida útil de até 5 anos

(3) Baterias de 3.7V 

Montagem tipo Sela ou Flange

Sensor Eletromagnético

Calibração customizada para locais

com muita turbulências

Saídas de Pulso & 4/20mA

Opção de telemetria

Inclui Registrados de dados

Garantia – Dois anos



Múltipos Eletrodos

Várias bobinas eletromagnéticas 

dentro do sensor produzem vários 

campos magnéticos e múltiplos 

conjuntos de eletrodos de aço 

inoxidável na superfície do sensor 

medem a tensão gerada pela água 

em movimento.

4” & 6” – 2 conjuntos de eletrodos

8” & 10” – 4 conjuntos de eletrodos

12” – 6 conjuntos de eletrodos
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