
MODELO EDI-53 

VISÃO GERAL 

 

O modelo EDI-53 da Encardio-rite é um microprocessador leitor 

digital que pode ser usado com transdutores potenciométricos de 

deslocamento e células de carga com resistive strain gage (resistores de 

tensão). As leituras são exibidas diretamente no display de leitura em 

unidades de engenharia aplicáveis. Disponível em 3 modelos, EDI-53P 

para transdutores de deslocamento potenciométricos com saída de tensão, 

EDI-53L para células de carga tipo “resistive strain gage”  e EDI-

53I  para transdutor de saída corrente DC 4-20mA. 

 

EDI-53 pode armazenar coeficientes de calibração de 250 

transdutores, ou cerca de 3600 leituras de qualquer transdutor ou cerca de 

14 conjuntos de leituras de todos os 250 transdutores. Cada leitura é 

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

 

As leituras armazenadas podem ser carregas para um computador 

usando a interface serial ou podem ser impressas em qualquer impressora 

de texto equipada com RS-232C. As informações de configuração 

(coeficientes de calibração) para todos os canais também podem ser 

impressas para verificação. Uma bateria 6V interna e recarregável e 

selada é usada para energizar o leitor. Um carregador de bateria é 

fornecido separadamente para carregar a bateria interna de 95 a 265 V 

AC. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARACTERÍSTICAS 

 

 Robusto, fácil de operar e baixo 

custo; 

 

 Display que exibe resultados 

imediatamente em unidades de 

engenharia. 

 

 Fácil instalação e calibração dos 

coeficientes de até 250 transdutores. 

 

 Armazenamento de dados com 

aproximadamente 3.600 leituras de 

qualquer transdutor ou, cerca de 14 

conjuntos de leituras de todos 250 

transdutores possíveis. 

 

 Saída serial RS-232C para 

download de dados para computador ou 

impressora compatível com IBM. 

 

 Energizado com bateria interna 

de 6V, recarregável SMF. 

 

O indicador digital EDI-53 é 

alojado em um invólucro plástico à prova 

de pequenos impactos, com conectores à 

prova de intempéries para fazer conexões 

ao transdutor e ao carregador de bateria. 

 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

 

Modelo EDI-53P 

Entrada: Transdutores de deslocamento 

potenciométricos com saída de 0 – 2V 

CC. 

Voltagem de excitação: 5 V CC. 

 

Modelo EDI-53L 

Entrada: Resistores de tensão (resistive 

strain gage), células de carga com saída 

de 0 – 3 mV / V. 

Voltagem de excitação: 5 V CC. 

Min. L/C resistência de entrada: 90 

Ohms com ganho pré-amplificado 100. 

 

Modelo EDI-53I 

Entrada: 4 – 20 mA CC. 

Resistência de entrada: 50 Ohms. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANÁLISE GERAL 

(válidos para versões EDI-53/P/L/I) 

 

Conversor Analógico para digital: 

Resolução de medição: ± 20.000 contagens para 

entrada de 2V. 

Resolução do Visor: 2000 contagem máxima 

recomendada para 2V com entrada ADC. Precisão de ± 

0,1% fs para entrada de 2V CC. 

 

Display (visor) 

Visor LCD alfanumérico de matriz de pontos. 16 

caracteres X 1 linha de. Fornece LED vermelho para 

acusar bateria fraca. 

 

Teclado 

16 teclas com membrana selante. Teclas multi-

funções. Funções das teclas estão descritas nelas 

mesmas. 

 

Unidades de Engenharia do display 

O indicador aceita coeficientes de linearização 

linear como Y = BX+C, ou cálculo polinomial de 

segunda ordem como Y = AX² + BX + C onde x é o 

valor medido e Y é o valor da conversão em unidades de 

engenharia. O indicador pode armazenar os coeficientes 

de calibração A, B e C para até 250 transdutores. 

 

Memória 

32 Kb de memória EPROM programável e 32 

Kb. A memória de dados fornece armazenamento não 

volátil de 250 constantes de calibração do transdutor e 

3600 conjuntos de leituras de dados com data e hora. 

 

Meio Ambiente 

Temperatura de operação: 0 a 45°C. 

Faixa de umidade operacional: 10% a 90% (sem 

condensação) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cronômetro de Tempo 

É fornecido um cronômetro de tempo real para 

carimbar de data e hora dos dados armazenados. 

A precisão do marcador de tempo é de ± 2 

minutos / mês, tipicamente, dependendo da faixa de 

temperatura de funcionamento com indicador ligado. 

 

Porta Serial RS-232C 

Uma saída serial RS-232C é fornecida para 

conectar o indicador a uma impressora serial ou a um PC 

compatível IBM. 

Taxa de transmissão: 2400 baud fixo. 

Formato: 1 bit de início, 8 bits de dados, sem 

paridade e um bit de parada. O arquivo de dados 

carregado no computador está em formato de arquivo de 

texto ASCII delimitado por vírgula, aceitável para a 

maioria dos softwares. 

 

Diagnóstico 

“Power On Self Test” utilitário de diagnóstico. 

 

Fonte de Energia 

 Bateria recarregável 6V, 4 Ah selada e livre de 

manutenção. Carregador externo de bateria 95-265V CC 

é fornecido. 

 

Conectores de entrada e saída 

 Conector circular de 7 pinos para entrada dos 

sensores; Interface serial RS-232C (combinada); 

Conector de 3 pinos para carregador de bateria. 

 

Alojamento invólucro 

 ABS+PU de alta resistência a impactos, encaixe 

de plástico moldado. 

Dimensões: 277 mm (C) X 248 mm (L) X 70 mm (H). 


