
Modelo EAN-41EL-B 

VISÃO GERAL  

O modelo Encardio-rito EAN-41EL-B, sensor de feixe uniaxial electrolítico é adequado para a monitorização 

de movimentos diferenciais e rotação em estruturas. Este sensor também pode ser utilizado para 

monitorização de deflexão e a deformação das paredes de retenção.

alterações de inclinação em estruturas pode ser causada devido a actividades de construção, tais como 

escavação, encapsulamento e a desidratação que afectam 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 sensor de feixe modelo EAN-41EL-B fornece um aviso 

atempado de ameaçar deformações, dando tempo para ações corretivas a serem tomadas ou, se necessário, 

para a evacuação segura da área.

DESCRIÇÃO 

Modelo sensor de feixe EAN-41EL-B consiste de um sensor de inclinação electrolítica alojado no interior de um 

feixe de metal, que pode ser de 1 m, 2 m, ou 3 m de comprimento. O sensor de inclinação é uma bolha de nível de 

precisão que atua como ponte de resistência quando sentiu eletricamente.

O movimento da estrutura, em que o feixe está montado por meio de parafusos, provoca a mudança na 

inclinação do feixe, o que resulta na alteração na saída do sensor.  

A tensão de saída da ponte de resistência de sensor de inclinação é proporcional à inclinação do sensor 

de feixe EL. Esta tensão de saída pode ser convertido para obter leituras de inclinação em mm por 

metro. O deslocamento pode ser calculada subtraindo a leitura inicial de inclinação do atual e 

multiplicando pelo comprimento útil do sensor.  

CARACTERÍSTICAS  

• Fornece leituras confiáveis. 

• Áspero & robusto 

construção. 

• Fácil de instalar e fazer leituras. 

• As leituras podem ser tomadas por 

datalogger remoto. 

APLICAÇÕES  

• deflexão de monitorização e de 

deformação contenção 

paredes. 

• estruturas de acompanhamento para 

efeitos de tunneling e 

escavação. 

• monitoração estabilidade do 

estruturas em áreas de deslizamento de terra. 

• monitoração túneis para 

convergência e de outros movimentos. 

• Para avaliar o desempenho de pontes e 

suportes sob carga. 

Gage comprimento é a distância entre as 

âncoras. Os sensores de feixe EL também pode 

ser utilizado na forma ligada (extremidade a 

extremidade).  

O deslocamento em tal caso é calculada para 

cada sensor e, em seguida, as leituras são 

acumuladas para dar um perfil de diferencial 

movimento/ 

assentamento. 

ELETROLÍTICO uniaxial 

BEAM SENSOR 



SAÍDA  

O Modelo sensor de feixe EL EAN-41EL-B está disponível com saída de 

tensão. 

sensor de tensão de saída tem um condicionador de sinal que proporciona 

uma precisão nominalmente 1 V cc (nominal) de saída de tensão em grande 

escala, proporcional à inclinação medido. Ele pode ser usado com 

virtualmente qualquer indicador disponível ou datalogger que pode medir a 

saída diferencial de tensão. Exige nominal de 12 V CC de excitação 

geralmente disponíveis na maioria dos Dataloggers. linearização 

coeficientes polinomiais são fornecidas com cada um dos sensores.

READOUT / DATALOGGER 

Modelo sensor de feixe EAN-41EL-B pode ser lido por Encardio-Rite modelo 

EDI-53ELV unidade digital portátil de leitura. As leituras também podem ser 

lidos ou logado em um local remoto por um sistema automático de aquisição 

de dados como o modelo Encardio-rito EDAS-10 com CR-

1000. 

CODIGI ORDENADO 

EAN-41EL-BX -length de feixe EAN-41EL-BX -length de feixe 

Especificações Sensor 

Sensor  Eletrolítico nível tipo 

Uniaxial, montado no interior do feixe 

Faixa de medição**  ± 1 ° (60 minuto de arco) 

faixa linear ± 0,5 ° (30 minuto de arco) 

Saída (nominal) 1 Volts (nominal) a 0,5 °   

Resolução  1 arco segundo  

Zero ajustamento  Cada sensor é fornecido com um 

parafuso de polegar 

arranjo para bem 

ajuste de sensor mecânico zero. 

ajuste disponível

alcance é 

aproximadamente • •4 

graus.  

repetibilidade ± 3 arco segundo 

limite de temperatura  - 20 ° C a 50 ° C  

viga  38 x 38 mm, alumínio  

comprimento da viga 1, 2, 3 m, ou especificar  

Cabo 6 núcleo PU cabo blindado 

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