
Modelo EDI-51V 

 

VISÃO GERAL 

 

O leitor portátil EDI-51V é um microprocessador que pode ser 

usado com qualquer sensor de corda vibrante. O indicador pode exibir a 

frequência medida em termos de período de tempo, frequência, frequência 

ao quadrado ou o valor do parâmetro medido diretamente em unidades de 

engenharia apropriadas. Para sensores equipados com um termistor interno 

YSI 44005 ou equivalente a 3 kOhms, o sensor acusa as temperaturas em 

°C. 

 
 

O leitor EDI-51V pode armazenar coeficientes de calibração de até 

500 sensores. Com capacidade para armazenar 4500 leituras de qualquer 

sensor ou cerca de 9 séries de leituras de todos os 500 sensores. Cada leitura 

é carimbada com data e hora em que a medição foi tomada.  

As leituras armazenadas podem ser carregadas para um computador 

host ou impressas de texto usando a interface serial. O upload pode ser feito 

usando qualquer software unitext comum como Hyperterminal. Os dados 

também podem ser processados em qualquer planilha disponível comum, 

como a Microsoft Excel. Uma bateria interna 6 V recarregável selada livre 

de manutenção (VRLA) é usada para alimentar o leitor. Um carregador de 

bateria de entrada universal compatível externo compatível com 95 a 270 V 

CA também é fornecido com o EDI-51V para carregar a bateria interna 

através da rede elétrica CA.  

Este leitor é alojado em um invólucro moldado de termoplástico à 

prova de impactos com conectores à prova de intempéries. 

 

 

 

CARACTERÍSTICAS 

 

 Resistente, portátil, fácil 

de operar e de baixo custo. 

 

 Pode exibir a frequência 

medida em termos de período 

de tempo, frequência, 

frequência ao quadrado ou 

diretamente em unidades de 

engenharia apropriadas. 

 

 Possibilidade de 

armazenamento para 

coeficientes de calibração de até 

500 sensores. 

 

 Armazenamento de dados 

para cerca de 4500 leituras de 

qualquer sensor ou cerca de 9 

conjuntos de leituras de todos os 

500 sensores. 

 

 Fornece correção de não 

linearidade usando constantes 

polinomiais.  

 

 Saída serial RS-232C 

para conectar o PC ou a 

impressora serial IBM 

compatível. 

 

 Alimentado com uma 

bateria recarregável VRLA 

interna de 6 V. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

 

Entrada 

 Adequado para entrada de todos os sensores de corda 

vibrante da Encardio-rite com bobina de 110 a 150 Ohms 

(nominal). Também aceita entrada de sensores equivalentes de 

outros fabricantes. A entrada de sensores com Termistores para 

detecção de temperaturas com curva R-T integral de 3kΩ (@ 

25°C) correspondente ao YSI 44005 ou termistor equivalente 

para leitura de temperatura. 

 

Excitação 

 Varredura da frequência de excitação, pico a pico da 

onda ao quadrado 5V (típica). 

Faixa de medição de frequência: 500 Hz – 5 kHz Tempo de 

medição: 128 ciclos. Parâmetro medido: Período de tempo. 

Resolução: 0,01 micro segundos (no modo de exibição do 

período de tempo). 

Precisão: Medição do período ± (0,006% da leitura + 0,004 

micro segundo) 

Parâmetros Exibidos: Período de tempo, frequência, 

frequência ao quadrado e outras unidades de engenharia. 

 

Medição de temperatura 

(Apenas para sensores equipados com termistores de 3 

kOhms. 

Faixa de medição: -20 a +100°C. 

Resolução: 1°C. 

 

Exibição 

Display LCD alfanumérico de matriz de seis pontos. 

16 caracteres x 1 linha. LED vermelho fornecido para 

indicação de bateria fraca. 

Teclado 

Dezesseis teclas tipo membrana e selada. As teclas 

possuem múltiplas funções. As funções primárias das teclas e 

os valores numéricos são descritas nas mesmas. 

 

Em unidades de engenharia 

As unidades padrões são µe (micro tensão), kg/cm², 

kg, mm, m °C. 

 

Condições ambientais 

Faixa de temperatura operacional: 0 a 45°C. 

Faixa de umidade operacional: 10 a 90% (sem condensação.) 

 

Memória 

64kB NVRAM não volátil (memória de dados) 

A memória de dados fornece armazenamento não 

volátil para 500 constantes de calibração de sensores e 4500 

conjuntos de leitura de dados com carimbo de data / hora. 

 
*Todas as especifições são sujeitas as alterações sem aviso prévio. 

 Cada conjunto de dados consiste numa 

leitura de parâmetros e de temperatura 

correspondente (para sensores de corda 

vibrante com termistor integrado) juntamente 

com a data e hora correspondente. 

 

Relógio em tempo real 

É fornecido um relógio de tempo real 

para marcação de data e hora dos dados 

armazenados. 

 Precisão de manutenção do tempo 

RTC: ± 2 minutos / mês, típico, durante 

operações de medições de temperatura com o 

indicador ligado. 

 

Porta serial RS-232C 

A saída serial RS-232C é fornecida 

para conectar o indicador a uma impressora 

serial ou a um computador compatível com 

IBM, equipado também com uma porta de 

interface serial RS-232C. 

 Taxa de transmissão: 2400 baud fixo. 

 Formato: 1 bit de início, 8 bit de 

dados, sem paridade e um bit de parada. O 

arquivo de dados carregado no computador é 

em formato de aquivo de texto ASCII 

delimitado por vírgulas, aceitável para a 

maioria de outros softwares. 

 

Diagnósticos 

 “Power On Self Test Plus” é um 

utilitário adicional para testes. 

 

 Fonte de alimentação 

 Bateria recarregável interna de 6V 

4Ah VRLA chumbo ácido. Um carregador de 

bateria de saída universal compatível 95 a 

270V CA também é fornecida para recarregar 

a bateria. 

 

Conectores de Entrada / Saída 

 Conector circular de sete pinos para 

entrada de sensores e porta serial RS-232C 

(combinada) e conector de 3 pinos para 

carregador de bateria. 

 

Alojamento 

 ABS + PU resistente a impactos, 

plástico moldado. 

 Dimensões: 277mm X 248mm X 

70mm. 

 (As especificações acima são válidas 

para a versão 5.0 ou superior) 


