
 MODELO EAN-90M / 92M

VISÃO GERAL  

O modelo Encardio-rito EAN-90M / 92M medidor de inclinação é adequado para a monitorização de inclinação 

e rotação vertical nas estruturas. Ele é um medidor de inclinação de alta resolução, é robusto em construção e 

tem excelente estabilidade temperatura.

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

escavação; tunneling e de-rega que afetam o solo 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. Os dados do medidor de inclinação 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 EAN-90M medidor de inclinação é composto por um sensor de base, montada no interior da caixa de 

aço inoxidável. A saída do sensor é 4 V nominais a ± 15 °. Esta saída pode ser realizado ao longo de grandes 

distâncias sem qualquer degradação do sinal. O sensor fornece um sistema de custo relativamente baixo, que 

oferece uma excelente resolução, a estabilidade a longo termo e uma baixa sensibilidade térmica.  

O medidor de inclinação (uniaxial e biaxial) é fixado numa superfície vertical ou horizontal, por meio de 

um suporte ajustável e ancoragem expansível.   

O movimento da estrutura provoca a mudança de inclinação do medidor de inclinação, o que resulta na 

alteração na saída do sensor. As medições podem ser feitas em superfícies horizontais ou verticais. 

conjuntos de leituras subsequentes mostram como a estrutura se comporta e dará uma indicação de 

deformações permanentes que o tempo avança.

Modelo EAM-92M medidor de inclinação está disponível com SDI-12 de interface de modo a que todos os sensores podem 

ser ligados através de um cabo único barramento para datalogger.  

cabo barramento SDI-12 a partir de diferentes metros de inclinação pode também ser ligado ao mesmo 

datalogger. Embora medidor de inclinação com interface de SDI-12 são um pouco mais caro, as economias em 

custos de cabo e o custo dos multiplexadores necessários na datalogger, reduz este aumento de uma grande 

medida.  

CARACTERÍSTICAS  

• Adequado para grave 

meio Ambiente. 

• Fornece leituras resolução confiáveis e de 

alta. 

• Áspero & robusto 

construção e excelente estabilidade de 

temperatura. 

• Fácil de instalar e fazer leituras. 

• As leituras podem ser tomadas por 

datalogger remoto. 

APLICAÇÕES  

• monitoração vertical 

rotação de paredes de retenção. 

• Monitorização inclinação e rotação de 

barragens, cais e pilhas, etc.  

• monitoração estabilidade do 

estruturas dentro desmoronamento 

áreas. 

• monitoração túneis para 

convergência e de outros movimentos. 

• Para avaliar o desempenho de 

pontes e suportes sob 

carga. Para monitorizar a 

deformação do 

aterros, contenção 

paredes etc. 

TILT METER 



variantes de montagem 

Modelo EAN-90M medidor de inclinação / 92M é fornecido com suporte de 

montagem padrão apropriado para a parede 

de montagem de superfície / vertical. No entanto, as opções também estão disponíveis 

mediante pedido para a montagem do medidor de inclinação em um telhado / 

suspenso do teto ou no chão.

READOUT / DATALOGGER 

Modelo EAN-90M medidor de inclinação pode ser lido pelo modelo 

Encardiorite unidade digital portátil EDI-53UTM ler-out. 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. Neste último 

caso, também, EDI-53UTM é recomendado para tomar leituras enquanto a 

instalação e para solução de problemas até que o medidor de inclinação está 

ligado ao DAS.  

dados do medidor de inclinação Modelo EAN-92M pode ser monitorado através 

do sistema de aquisição automática de dados como o modelo Encardio-rito 

EDAS-10. 

caixa de Breakout 

breakout box é usado para ler o medidor de inclinação EAN-90M com a 

unidade de EDI-53UTM leitura. Ele contém um pino de seis tempo conector 

circular prova que proporciona uma ligação fácil e rápido do cabo 6 do núcleo 

de medidor de inclinação para a unidade de leitura de EDI-53UTM. Para ler 

medidores de inclinação bi-axiais, um comutador é provido para interrupção e 

tomar as leituras de ambos os eixos. Também é equipado com proteção contra 
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caixa de fuga pode mais tarde ser usada para estender o cabo de medidor de 

inclinação para DAS. Mesmo após a conexão para

DAS, a caixa de fuga tem a facilidade para permitir leituras devem ser 

efectuadas com o EDI-53UTM, E se necessário para 

solução de problemas. 

Especificações Sensor 

Sensor  
uniaxial, biaxial Além disso 

disponível a pedido  

faixa padrão  

± 15 ° 

Saída (nominal) (Modelo 

EAN-90 H) 

4 V a 15 ° 

Proporcional ao pecado • do ângulo Proporcional ao pecado • do ângulo Proporcional ao pecado • do ângulo 

Saída  

(Modelo EAN-92 H) 

saída serial 

Sensibilidade  

± 10 arco segundo  

Precisão 1Precisão 1

± 0,1% fs 

Gama de temperatura - 20 ° C a 80 ° C  Gama de temperatura - 20 ° C a 80 ° C  

dimensão Sensor  32 milímetros de comprimento x 260 milímetros de diâmetro  dimensão Sensor  32 milímetros de comprimento x 260 milímetros de diâmetro  

Medida da consola 

(montagem na parede)  

65 milímetros x 65 mm x 40 mm, 8 mm de 

espessura  

Peso  

0,95 kg (com sensor de suporte)  

1 Como tes ted sob l aborat ou y condi ti ons1 Como tes ted sob l aborat ou y condi ti ons

ORDAERING CODE 

EAN-90M / 92M-U medidor de inclinação Uniaxial  EAN-90M / 92M-U medidor de inclinação Uniaxial  

EAN-90M / 92M-B medidor de inclinação biaxial EAN-90M / 92M-B medidor de inclinação biaxial 

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