Atualmente o Grupo Danaher Corporation está presente nos 05 continentes através de mais de
50 empresas líderes de mercado divididas em variados segmentos de atuação, desde equipamentos
para automação industrial, ferramentas manuais até equipamentos odontológicos.
A Empresa surgiu na década de 80 e o nome “Danaher” deriva da palavra Celta “Dana”, mesmo
nome de um rio, que significa “fluir rápido”. Apesar da agilidade na adaptação às mudanças e taxas
elevadas de crescimento, os conceitos, Satisfação Contínua e Melhoria no Atendimento ao Cliente,
estabelecidos pelos fundadores, são prioritários em todas as operações.
A companhia cresceu rapidamente no tamanho e no sucesso, alcançando recordes em vários anos
consecutivos. Nos anos 90 a Danaher iniciou a formação de plataformas estratégicas, diversificando
seus negócios e construindo uma equipe proeminente, rígida e focada em resultados. Com um portifólio
de alta qualidade e baseado no sistema de administração Danaher Business System, resultados
financeiros superiores e sustentáveis surgiram naturalmente e através de aquisições de empresas de
ponta, a Companhia atingiu sua posição de Liderança.
Algumas empresas do Grupo Danaher representadas no Brasil pela Veeder-Root:


HENGSTLER - Alemanha - Excelência, versatilidade e competência - Fabricante líder europeu de equipamentos em aplicações
de controle e contagem de processos, tais como contadores,
temporizadores, encoders incrementais e absolutos, relés e
impressoras. Fundada em 1846 e membro do Grupo Danaher
desde 1995, know-how e alta capacidade técnica destacam-se
entre outras qualidades.

DYNAPAR - Estados Unidos - Com a mais completa linha de
Encoders comerciais, industriais e Heavy-Duty para o controle
de velocidade e posicionamento confiável, a Dynapar é líder no
mercado de equipamentos para feedback há mais de 50 anos,
através de produtos de alta performance, inovações e parcerias
com fabricantes renomados.

WEST INSTRUMENTS - Inglaterra - Membro do Grupo Danaher
desde 1994 e uma empresa pioneira no controle PID, a
West Instruments tornou-se líder européia na fabricação de
Controladores e Indicadores de Processos digitais Multi-Loop e
Single-Loop, servindo a indústria e fabricantes de máquinas em
seus processos de automação há mais de 50 anos.

GEMS SENSORS - Inglaterra e Estados Unidos - Com base no
princípio de entender a necessidade do cliente e desenvolver uma
solução adequada, a Gems Sensors, com 50 anos de experiência,
criou um extenso portifólio de sensores para monitoramento de
pressão, vazão e nível que atendem quase todas as aplicações
do mercado.

Fundada em 1959, a Veeder-Root do Brasil iniciou suas atividades através da fabricação de
contadores mecânicos para aplicações industriais, computadores mecânicos para bombas de gasolina
e registradores para medidores de vazão mecânicos.
Com tecnologia alemã, em 1985, é inaugurada a primeira célula de montagem no Brasil para produção
de geradores de pulsos (encoders).
Em 1992, o Grupo Danaher Corporation efetiva a aquisição da empresa Veeder-Root, e expande seus
negócios na região através do diversificado portifólio das empresas do grupo.
Eleita pelo 6º ano consecutivo como principal marca na comercialização de encoders e o reconhecimento
pela excelência na qualidade de seus produtos tornam a Veeder-Root do Brasil líder de mercado e o
seu parceiro ideal em automação e controle de processos.

Suporte Técnico
A Veeder-Root dispõe de um departamento de aplicação de produtos que pode ajudá-lo a escolher o
produto correto para sua aplicação. Consulte um de nossos técnicos.
Todos os produtos comercializados pela Veeder-Root possuem garantia contra defeitos de fabricação
e assistência técnica após este período.
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Encoders
Geradores de pulsos de alto desempenho, resolução máxima de 10.000 pulsos ou 34 bits,
variedade de circuitos elétricos, montagens mecânicas e protocolos industriais como Profibus,
DeviceNet e CanOpen, entre outros.


Encoders Incrementais

BA

RI80

B58N

HS35N

F14


Encoders Absolutos


Encoders Senoidais

AC58
S21
AC61

Aplicações: medição de velocidade e posicionamento
Motores AC, motores de passo e servomotores, flexográficas, empacotadoras, máquinas têxteis,
bobinadeiras, extrusoras, impressoras ink-jet e a laser, fornos industriais.

Encoders para aplicações Heavy-Duty
Geradores de pulsos imunes à corrosão, poeira e submersão, resistentes às vibrações e choques
extremos. Disponíveis nas versões incremental e absoluto, diversidade em montagens mecânicas
e aprovados para uso em áreas classificadas.


Encoders Heavy-Duty
R8

RT6200

R6
SL56
HSD35

HS85

HSD38
SL85
DWD38L

Aplicações: medição de velocidade e posicionamento
Pontes rolantes e esteiras industriais, máquinas de papel, siderúrgicas, mineradoras,
usinas hidrelétricas (comportas), extração/refinamento de petróleo.

Indicadores e Controladores
Indicadores e controladores de processos com entrada universal (PT100, Termopares, corrente e
tensão), controle On/Off ou PID opcionais, disponibilidade de alarmes e retransmissão da variável
de processo. Display de mostradores duplos com LED de alta resolução nas versões 48x48mm,
96x96mm e 48x96mm.


Indicadores

P8010

S628

N2300

P6010

Aplicações: medição e controle de processos
Fornos industriais, estufas, câmaras climáticas, têmperas, extrusoras, máquinas de tingimento,
sistemas de água gelada, secadores, máquinas de embalagens.


Controladores

N8600
N6500
P6170

P6100

N6400

P8170

N4400

P4170
N6600


Controlador Multi-Loop
Controlador de processos modular,
configurável até 224 loops, integração
entre Controlador-CLP-IHM através
de protocolos industriais (Profibus,
DeviceNet, Modbus, etc).
MLC9000

Contadores, Horímetros
e Tacômetros
Disponíveis em versões de 4, 5 ou 6 dígitos, display em LED ou LCD, com até 50
predeterminações e alarmes. A linha de contadores, horímetros e tacômetros da Veeder-Root
dispõe de alta tecnologia e tradição, tendo vasta aplicação em diversos setores da indústria.


Contadores multi-função
A103

731

C628

EHM

V45
SQC

B90D - Timer

Aplicações: automação de processos (medição de velocidade, produção e tempo de processo)
Máquinas flexográficas, rebobinadeiras, extrusoras, linhas de produção (fios e cabos, tecidos,
mangueiras, arames, borracha, papel, plástico).

Contadores Mecânicos
e Eletromecânicos
Os contadores são aplicados para somar ou subtrair um número de ciclos através da entrada de
um sinal mecânico ou elétrico. Disponíveis em versões com 4, 5 e 6 dígitos, com ou sem retorno
a zero e caixa de zamak. Nossa extensa linha de contadores totalizadores possui alta tecnologia,
design atrativo, qualidade e confiabilidade.

1667/1669

1953

7623

7272/7287

7790/7791

1 1
Eixo à esquerda,
sentido de giro
horário

2
Eixo à esquerda,
sentido de giro
anti horário

3
Eixo à direita,
sentido de giro
anti horário

7790/7791

4
Eixo à direita,
sentido de giro
horário

Aplicações: monitoramento de processos (totalização de golpes, voltas ou pulsos, metragem)
Chaves de comutação, mesas de bilhar, jogos eletrônicos, catracas de acesso, equipamento para
corte de fios e cabos, máquinas diversas.

Transdutores de pressão
Os transdutores de pressão têm um alto desempenho, possuem tecnologia CVD (Deposição
de Vapor Químico), e circuitos ASIC para compensação da temperatura. São utilizados em uma
ampla gama de aplicações para faixas de operação de -39 até 2200Bar, além de modelos para
aplicações submersível e à prova de explosão.

2600
9300
1200
2200

2400

Aplicações: transmissão e monitoramento de pressão
Processos industriais diversos (tanques, silos, linhas de óleo pressurizadas, sistemas de ar
comprimido), ar condicionado (sistemas de refrigeração), sistemas de freios ferroviários,
câmaras frigoríficas.

Outros produtos do grupo Danaher
representados pela Veeder Root

Chaves de nível, medidores de vazão

Aplicações: tanques de
produtos líquidos, linhas de lubrificação
e resfriamento, alarmes de processos.


Controladores de processos (high-performance)
Aplicações: processos com grau de
dificuldade elevado no controle de
temperatura, nível, vazão ou pressão.

Sistemas de pesagem e nível
Aplicações: silos de estocagem
de sólidos, tanques metálicos,
sistemas big-bag.

Termostatos
Aplicações: estufas, fornos, refrigeradores,
câmaras frigoríficas, balcões climatizados.
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