
 MODELO EAN-91M

VISÃO GERAL  

O modelo Encardio-rito EAN-91M medidor de inclinação é adequado para a monitorização de pequenas 

mudanças na inclinação e rotação vertical das estruturas. É um medidor de inclinação de alta resolução e é 

robusto na construção.

O medidor de inclinação EAN-91M pode ser fixa directamente na parede / estrutura. Opção também está 

disponível para corrigir o medidor de inclinação EAN-91M para um feixe de comprimento de 1 m, 2 m, 3 m e 

utilizado como um sensor de feixe para a monitorização de movimentos diferenciais e rotação em estruturas. É 

também utilizado para a monitorização de deflexão e a deformação das paredes de retenção. EAN-91M senor 

feixe pode ser montada tanto na vertical como na horizontal. Os sensores de feixes individuais podem ser 

utilizados na forma ligada para dar um perfil.

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-91M medidor de inclinação é composto por um sensor de base, montada dentro de um 

invólucro compacto, intempéries. A saída do sensor é 4 V nominais a ± 15 °. Esta saída pode ser transmitido 

ao longo de grandes distâncias sem qualquer degradação do sinal.

o 

sensor fornece uma 

relativamente baixo custo 

sistema que oferece excelente 

resolução e estabilidade a longo 

prazo.  

O medidor de inclinação uniaxial é 

fixo para um vertical ou horizontal 

superfície 

quer directamente utilizando 4 de 

montagem 

CARACTERÍSTICAS  

• invólucro resistente às intempéries. 

• Fornece leituras resolução confiáveis e de 

alta. 

• Pode ser removido e reutilizado. 

• Fácil de instalar e fazer leituras. 

• Os dados podem ser transmitidos para 

datalogger remoto. 

APLICAÇÕES  

• monitoração vertical 

rotação de paredes de retenção. 

• Monitorização inclinação e rotação das 

estações de metro, túneis, etc.  

• monitoração estabilidade do 

estruturas dentro desmoronamento 

áreas. 

• Para avaliar o desempenho de 

pontes e suportes sob carga.  

• Para monitorizar a deformação de aterros, 

contenção 

paredes etc. 

parafusos ou elementos de fixação ou utilizando um kit 

de montagem que permite uma maior flexibilidade na 

montagem do medidor de inclinação. 

Movimento de a estrutura 

provoca a mudança na inclinação do medidor de 

inclinação, o que resulta na alteração da produção 

do o sensor. 

A medição pode ser feita em superfícies 

horizontais ou verticais.  

conjuntos de leituras subsequentes mostram 

como a estrutura se comporta e dará uma 

indicação 

do permanente 

deformação medida que o tempo progride. 

TILT METER 



variantes de montagem 

Modelo EAN-91M medidor de inclinação é fornecido com parafusos de montagem 

padrão / prendedores de suporte 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-91M 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.  

CODIGI ORDENADO 

EAN-91M-U medidor de inclinação Uniaxial  EAN-91M-U medidor de inclinação Uniaxial  

EAN-91M-BX como sensor de feixe com X m (1, 2 ou 3 EAN-91M-BX como sensor de feixe com X m (1, 2 ou 3 

m) comprimento feixe m) comprimento feixe 

Especificações Sensor 

Sensor  

uniaxial 

faixa padrão  

± 15 ° 

Saída (nominal)  4 V a 15 ° Saída (nominal)  4 V a 15 ° 

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

Sensibilidade  

± 10 arco segundo  

Precisão 1Precisão 1

± 0,1% fs 

limite de 

temperatura  

- 20 ° C a 80 ° C  

Dimensão (mm)  

125 milímetros x 80 mm x 57 mm 

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

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