
 

MODELO EAM-405B BUSMUX 

VISÃO GERAL  

monitoramento de segurança e desempenho de projetos de engenharia geo-técnicas e estruturais 

requerem um grande número de diferentes tipos de sensores para ser implantado em uma ampla área 

para monitorar diferentes parâmetros físicos de interesse. Os sensores são, geralmente ligado a um 

registador de dados central para aquisição automatizada e de gravação de dados a partir dos sensores. 

O custo da cablagem envolvido na ligação dos sensores para o datalogger central é uma fracção muito 

significativa do custo total de instrumentação.

A EAM-405B BusMux multiplexador barramento distribuído permite que o custo de cablagem num 

projecto de ser reduzida significativamente. O BusMux pode ser colocado perto de cada grupo de 5 a 10 

sensores de modo a que os cabos individuais a partir dos sensores têm de ser ligado ao seu BusMux 

mais próxima. Os BusMuxes por sua vez, estão ligados entre si e ao datalogger central utilizando um 

único cabo condutor 8, também conhecido como um cabo de barramento, o que reduz o custo total da 

cablagem e ajuda na redução do custo total de instrumentação para o projecto.

MODELO EAM-405B BUSMUX MULTIPLEXER BUS 

Modelo EAM-405B BusMux é um multiplexador barramento que pode ligar tanto 5 número de sensores 

que requerem quatro fios para ligação ou 10 número de sensores que requerem dois fios de ligação à 

datalogger central. 

CARACTERÍSTICAS 

• fornece confiável e 

leituras de alta resolução. 

• Centenas de sensores pode ser 

conectado para 

data logger utilização 

BusMuxes em cascata. 

• Tempo caixa à prova permite 

distribuído 

desdobramento, desenvolvimento ao longo 

projeto local reduzindo 

os custos de cabeamento. 

• Construídas em transitório 

protecção em cada 

A linha de entrada / saída. 

• Individual LED de status 

indicação para cada relê faz 

campo 

solução de problemas fácil. 

Os sensores podem ser de qualquer virtualmente 

tipo para monitorar 

temperatura, estresse, tensão, 

pressão, carga, deslocamento, 

nível, de inclinação, etc., desde que é 

adequados para utilização com o datalogger 

central. 

cada sensor de entrada e de autocarros 

as linhas de entrada e saída de sinal são 

individualmente protegidos contra danos a 

partir de transientes de tensão devido a raios 

próximos ou durante tempestades 

elétrico 

ruído em cabos de alta tensão / corrente.  

A EAM-405B necessita de um cabo de 

barramento de oito condutores, dos quais 

quatro são condutores para o sensor 

sinal e quatro 

condutores são para os sinais de controlo. 

BusMuxes podem ser dispostos em cascata, 

ligando um número deles usando o mesmo 

cabo comum de uma forma em cadeia. Desta 

forma centenas de sensores pode ser 

acedida por um registador de dados central, 

a partir da localização central.  

BUS DISTRIBUÍDO 

MULTIPLEXER 



Cada BusMux adicional permite que um 5 Número de quatro fios ou 10 

Número sensores de dois fios adicionais para ser ligado ao datalogger 

central. 

O BusMux está alojado num resistente IP-67 de matriz classificado caixa 

de alumínio fundido tempo que pode ser facilmente instalado em torno do 

local do projecto perto dos sensores. As conexões de cabo do sensor e 

controle são feitas usando conectores multi-pin individuais que o torna fácil 

de instalar, dispara problemas e de serviços.

O BusMux consiste essencialmente de uma matriz de 10 números de baixa 

potência relés de dois pólos e de electrónica de controlo. Quando ativado um 

conjunto de lâmpadas LED mostram o estado dos relés para solução de 

problemas pelo pessoal de campo.

Embora o BusMux é otimizado para uso com a série EDAS-10 de 

Encardio-rito Dataloggers o BusMux também pode ser usado com 

dataloggers compatíveis de algum outro fabricante. 

ESPECIFICAÇÕES 

Fonte de energia  nominal de 12 V DC  

dreno de corrente  18 mA activa  

operação do relé Quebrar antes de fazer 

Inicial contato 

resistência 

100 mili Ohms 

Max corrente de 

comutação 

1 Um  

vida min contacto  10 7 fechamentos  10 7 fechamentos  10 7 fechamentos  

Faixa de temperatura 

operacional  

- 20 a 70º C Padrão  

Tamanho (mm)  160 (W) x 260 (B) x 90 (H)  

Peso 2,4 kg 

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