
 Modelo EAN-70M 

INTRODUÇÃO  

O modelo Encardio-rito EAN-70M medidor de inclinação portátil é adequado para a monitorização das 

alterações na inclinação de uma estrutura. É uma alta resolução de inclinação medidor usando a mesma 

tecnologia comprovada como utilizado em nosso sonda inclinômetro. É robusto em construção e tem excelente 

estabilidade temperatura. alterações de inclinação em estruturas pode ser causada devido a actividades de 

construção, tais como escavação, encapsulamento e a desidratação que afecta o chão que suporta a estrutura. 

Alterações na inclinação pode também resultar de carregamento de uma estrutura, tal como o carregamento de 

uma barragem durante represamento, o carregamento de uma parede moldada durante a escavação ou o 

carregamento de um tabuleiro da ponte devido ao vento e o tráfego. Dados do metro modelo EAN-70M 

inclinação fornece um aviso atempado de ameaçar deformação, permitindo que o tempo para a ação corretiva a 

ser tomada ou, se necessário para a evacuação segura da área.  

VISÃO GERAL  

O sistema medidor de inclinação Encardio-rito portátil inclui um modelo portátil medidor de inclinação EAN-70M, placas 

de inclinação, e uma unidade de leitura. Fundido a placas de inclinação de alumínio, disponível a partir de Encardio-rito 

são dimensionalmente estável e resistente às intempéries. As tampas de proteção estão disponíveis para as placas de 

inclinação se especificamente ordenado.  

O medidor de inclinação portátil EAN-70M incorpora um sensor baseado em tecnologia de precisão 

MEMS acelerômetro. Trata-se alojados numa armação robusta com superfícies maquinadas que 

facilitam o posicionamento preciso na placa basculante.  

OPERAÇÃO 

placas de inclinação são montados sobre a estrutura em locais específicos. placas de inclinação são 

tipicamente fixada à estrutura, mas pode também ser ligado a uma superfície limpa lisa ou seja, granito, pedra, 

telhas. A superfície inferior do medidor de inclinação portátil é usado para fazer leituras a partir de placas de 

inclinação horizontalmente montados e as superfícies laterais são utilizados para efectuar leituras a partir de 

placas de inclinação verticallymounted.

O EAN-70M monitoriza a mudança de inclinação das estruturas ao longo de um período de tempo. medição de 

inclinação é feito tomando duas leituras para cada placa basculante - uma leitura no sentido positivo e outro 

negativo em direcção conforme a + e - orientação fornecida na placa de base do medidor de inclinação. leitura 

de inclinação inicial para cada placa basculante é registada depois de ser montado sobre a estrutura e 

armazenado no registador de leitura. Mudança na inclinação com o tempo é obtido comparando a inclinação 

inicial da leitura com a leitura de inclinação posterior.

CARACTERÍSTICAS  

• Áspero & robusto 

construção com excelente estabilidade 

temperatura. 

• fornece confiável, Alto 

leituras resolução. 

• Económico utilizar como um medidor de 

inclinação pode ser utilizado para monitorizar 

qualquer número de placas de inclinação de 

baixo custo. 

• Facilidade na instalação como placa 

basculante pode ser ancorado na estrutura 

ou no mesmo ligado no caso de uma 

superfície lisa. 

• Facilidade no controlo de inclinação por um 

único operador. 

APLICAÇÕES  

• Monitoramento edifícios críticos, 

estruturas, Serviços de utilidade pública etc. 

localizado na zona de influência das 

actividades de corte e tampa escavação 

/ encapsulamento. 

• Monitorização de rotação vertical de muros 

de suporte. 

• Monitorização inclinação e rotação de 

barragens, cais e pilhas, etc.  

• monitoração estabilidade do 

estruturas dentro desmoronamento 

áreas. 

• Para avaliar o desempenho de pontes e 

suportes sob carga.  

METER TILT PORTÁTIL 



ESPECIFICAÇÕES 

EAN-70M medidor de inclinação portátil 

Tipo  

Sensor uniaxial 

Faixa de 

medição 

± 15 ° da vertical 

Sensibilidade 10 arco segundo 

ccuracy 1ccuracy 1 ± 0,1% fs 

Saída ± 4,1 V nominais a 15 ° 

Material armação de aço inoxidável, alumínio 

anodizado habitação 

dimensões 162 L 90 x B x H 145 mm 

Peso líquido 3,6 kg 

Temp. alcance - 20 a 80 ° C  

* Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. 

1 Como testado sob condições de laboratório1 Como testado sob condições de laboratório

Die cast alumínio placa de inclinação e acessórios 

O método de montagem Hilti âncora HPS 16 / 15x40 # 

260350 ou equivalente 

Diâmetro 142 mm 

Altura 24 milímetros 

Peso 0,25 kg 

* Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. 
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LEIA 

Compatível digital portátil de leitura modelo da unidade EDI53UTM está disponível 

para o armazenamento e monitoramento de inclinação da EAN-70M medidor de 

inclinação portátil com data e hora. 

* Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.
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