
 

Modelo EAN-26M 

INTRODUÇÃO 

 A Encardio-rite detém a mais 

avançada tecnologia MEMS (micro 

electromechanical system) sistema digital 
inclinométrico existente no mundo. Com 

capacidade de alta potência computacional 

e exibição colorida em alta resolução pelo 
Android OS (fone celular) que realiza 

leituras e armazenamento de dados. 

 Este telemovel utiliza da tecnologia 

Bluetooth (sem fios) para se comunicar com 
a unidade inclinométrica. Foram-se os dias 

em que usavam leitores com cabos 

escorregadios e que se desgastavam com 
atrito dos tubos através do uso braçal. O 

sistema inclinométrico EAN-26M é muito 

mais leve e muito apreciado pelo pessoal de 

campo devido o transporte / deslocamentos 
de local para local para tomada de leituras. 

Visão Geral 

 O sistema inclinômetro digital consiste de uma versátil sonda 
com sensor de inclinação digital conectada a uma unidade de carretel 

de cabo que fica na parte exterior do furo. O carretel consiste numa 

bobina com o cabo e um dispositivo de Bluetooth que se comunicará 
via wireless (sem fio) com o dispositivo telefone celular móvel. No 

carretel temos uma bateria recarregável que alimenta todo o sistema. 

  
 

 

 

 

 

 

 

CARACTERÍSTICAS 

 

 Avançado, leve, sistema inclinométrico 

digital MEMS resistente a impactos. 
 Fácil manuseio com o Android OS 

baseado em transmissão GSM/GPRS 

competente telefone celular como uma 
unidade de leitura (leitor de saída) 

realizada manualmente. 

 Este telefone fornece as leituras e 

gráficos em cores vivas e com alta 
resolução gráfica. 

 A conexão wireless Bluetooth (sem fio) 

dispensa uso de cabos entre o carretel e 
o leitor telefone celular. 

 O telefone móvel possui capacidade de 

memória que permite o armazenamento 
de mais de um milhão de pontos de 

dados. 

 Os dados podem ser estudados 

imediatamente após o registro com os 
dados colhidos e registrados 

anteriormente usando-se diferentes tipos 

de gráficos. 
 Os dados podem ser enviados para um 

servidor central imediatamente através 

do chip GSM/GPRS do celular. 

 

APLICAÇÕES 

 Determinar movimentos laterais e 

deformações de obras ou estruturas de 
terra. 

 Mensurar a magnitude de uma 

inclinação ou rotação com sua variação 
de tempo em estruturas como muros de 

retenção / paredes estruturais, pilares, 

barragens e taludes.



 

 

DESCRIÇÃO DO SISTEMA 

 A sonda digital inclinométrica tem uma faixa de 

medição de ± 30° com uma resolução de ± 10 arcos de 

segundos. A sonda usa 24 bits ADC (Analogic to digital 
converters) que mede a saída do sensor MEMS com uma 

resolução de mais de 1 milhão de contagens. Um 

processador embutido na sonda fornece saída digital 
acusando valor de deslocamento horizontal diretamente em 

unidades de engenharia que forem desejadas. 

 Os dados da sonda são transmitidos para o carretel 
através de um fino cabo de alta resistência e com dois 

condutores com núcleo central Kevlar de alta resistência que 

torna o cabo essencialmente a prova de elasticidade, mesmo 

com intensivas utilizações. O cabo de dois condutores 
transmite os dados e também alimenta a sonda através do 

carretel. A transmissão digital de dados para o carretel 

permite que o cabo possa ter comprimentos quaisquer para 
serem usados sem afetar a precisão da medição. 

 O Android OS disponível comercialmente é usado 

como uma unidade de uso manual. O aplicativo Encardio-

rite Digital Inclinometer é instalado no celular permitindo 
que ele configurar e coletar dados do sistema inclinômetro 

digital. 

 O telemóvel comunica com a unidade de carretel do 
sistema inclinométrico através da sua interface integrada 

sem fios Bluetooth. A ligação wireless elimina os 

tradicionais enfio de cabos e anéis que se conectam entre o 
carretel e o leitor, que, diversas vezes se mostraram porcos 

confiáveis devido ao desgaste do cabo e problemas com o 

anel. 

 O Androide do Inclinômetro Digital Encardio-rite 
aplica enorme poder computacional e de processamento de 

gráficos exibindo os dados das perfurações registrando as 

tabelas e gráficos comumente usados em computadores 
back-end para visualizar os dados. Isso permite um operador 

verificar as leituras realizadas e investigar qualquer anomalia 

imediatamente ali mesmo no local. A capacidade de 
memória corrente permite o armazenamento de todos os 

dados de perfurações num local por vários meses. 

 Com o uso externo do telefone móvel manual, 

permite-se que um defeituoso usado seja substituído por 
outra unidade do local ou um notebook muito facilmente 

eliminando atrasos associados com serviços customizados de 

leitores ultrapassados. 

 O telefone móvel também pode ser carregado com 

software para aplicação com outros tipos de sensores e 

datalogger equipados com interface Bluetooth 

disponibilizados por alguns fabricantes. Este processo libera 
o operador de ter de transportar diferentes tipos de leitores 

para os diversos sensores / dataloggers. 

Escolhendo o telefone celular também se podem 
exaltar as funções de câmera para gravar fotos ou vídeos 

clipes das condições do local, visualizar tutoriais no local ou 

corrigir sua localização geográfica, usando interface GPS 

integrada além de, todas 

as funções disponíveis de 

um celular Android. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPCIONAL COM MEDIDOR DE RECALQUE 

 Se também for necessário controle de 

recalque, os anéis magnéticos também podem ser 
fixados no tubo do inclinômetro em diferentes 

profundidades e a sonda magnética pode traçar 

alterações de profundidade versus tempo. Para obter 

mais informações, consulte o catálogo de 
extensômetros magnéticos modelo EDS-91 da 

Encardio-rite. 

COMPONENTES DO SISTEMA 

 O modelo Encardio-rite EAN-26M se compõe 

basicamente de quatro componentes: 

 Tubo de acesso e acessórios. 
 Sonda digital sensor de declives. 

 Carretel portátil com cabos de interconexão. 

 Telefone celular móvel como unidade leitora. 

TUBO DE ACESSO E ACESSÓRIOS 

 Os tubos são em ABS e possuem ranhuras 

longitudinais produzidas especialmente para pequenas 

tolerâncias. As rodas da sonda inclinométrica 
funcionam suavemente nestes trilhos. 

 Os tubos de acesso possuem três metros de 

comprimento. Diferentes tipos de acoplamentos estão 
disponíveis para rápida interconexão. Acoplamentos 

telescópicos estão disponíveis no caso de 

possibilidade de recalques. O design destes 

componentes garante que o alinhamento correto 
alinhamento dos trilhos sejam assegurados ao longo 

da profundidade do poço. 

 

Tubo de acesso auto alinhável EAN-AT70 

  Tubo de acesso em ABS auto alinhável, 70 

mm de diâmetro externo, 58 mm de diâmetro interno 

e com 3 metros de comprimento. 

Display gráfico dos dados 

em função do tempo 



 

 

Sonda 

Acoplador fixo ABS (70 mm) 

EAN-FC70 

Acoplador fixo em ABS 

com ɸ 70 mm interno, ɸ 77 mm 
externo por 160 mm de 

comprimento. 

 

Acoplador telescópico ABS (70 

mm) EAN-TC70 

 Acoplador telescópico em 
ABS com ɸ 70 mm interno, ɸ 77 

mm externo e 300 mm de 

comprimento. Possibilita recalques 

ou deslocamentos de até 150 mm. 

 

Cap final em ABS (70 mm) EAN-

EC70 
 Tampa inferior em ABS de 

ɸ 70 mm para conexão na parte 

superior ou inferior. 

 

Cap superior em ABS (70mm) 

EAN-TT70 

 Tampa em ABS travável 
para tubos de ɸ 70 mm. 

 

Rebites Pop para tubos ABS 
Pacotes com um cento de 

rebites pop para fixar acoplamentos entre os tubos. 

  

Parafuso auto rosca para tubos ABS 
 Pacotes com um cento de parafusos auto roscantes 

para acoplamentos telescópicos. 

 

Pistola de rebite pop 

 Operação manual. 

 

Furadeira 

 Furadeira de 230 V, 50 Hz com duas brocas de 3,2 

mm de diâmetro. 

 

Fita mastic 

 Fita mastic de 50 mm de largura e 10 metros de 

comprimento. 

 

Tubos ABS 

Acessórios para vedação 

 Fita BOPP com 50 mm de largura por 30 metros de 
comprimento. 

EAN-PC 

 Capa protetora. 
 

SONDA DIGITAL SENSOR DE INCLINAÇÃO 

 

Sonda inclinométrica EAN-26M 

 Sonda digital construída em aço inoxidável equipada 

com dois pares de rodas articuladas que podem girar 

independentes. O comprimento padrão entre as rodas é de 

500 mm. Outros comprimentos 

opcionais são possíveis 

mediante pedidos. As rodas 

possuem braços com molas que 
ajudam posicionar a sonda 

centralmente dentro do tubo de 

acesso em qualquer 
profundidade necessária. A 

sonda consiste de dois 

acelerômetros MEMS (micro 
electromechanical system) de 

precisão. Um acelerômetro 

possui seu eixo alinhado no 

plano das rodas e o outro a 90° 
a ele. Esta sonda detecta o 

desvio horizontal entre o eixo 

da sonda e o plano vertical, 
simultaneamente em ambos os 

eixos ortogonais. Um conector 

de quatro pinos é fornecido 

para conexão com o cabo. 
 

Sonda postiça EAN-26DP 

 Possuí a mesma 
dimensão da sonda real. É 

usada para verificar o 

instrumento de medição 
profundamente. Comprimento 

do cabo igual ao do cabo da 

sonda real. 

 

Gabarito de calibração EAN-

26CCJ 

 Permite verificar a 
calibração da sonda 

inclinométrica com ângulos de 

inclinação conhecidos. 
 

InclinoView 

 

Software de Análise do 

Inclinômetro Digital 

 O software ER 

InclinoView foi projetado para 
processar dados de poços a 

partir do inclinômetro digital 

EAN-26M da Encardio-rite. É 

adequado para traçar os desvios 
médios, o perfil absoluto do tubo, o desvio 

acumulativo em relação à profundidade e, o tempo vs. 

relação ao desvio dos vetores gráficos a cada 
profundidade. Também pode traçar checklist para 

avaliar a qualidade dos dados. As parcelas podem ser 

facilmente alternadas entre a referência superior ou 
inferior. As parcelas podem esr vistas ao longo dos 

trilhos do tubo do inclinômetro ou ao longo de um 

ângulo de inclinação. Correção espiral também pode 

ser aplicada se estes dados forem disponíveis. 

Tubos ABS 



 

 

 O InclinoView permite que os dados do 

inclinômetro do mesmo poço seja automaticamente 

correlacionado para escavações ou aterros e os níveis de 

preenchimento de referência e sua respectiva data podem ser 
anotados nos gráficos. As camadas estratigráficas do subsolo 

também podem ser marcadas juntamente com os 

comentários dos usuários. 
 O InclinoView permite que os dados de um grande 

número de perfurações de diferentes locais sejam 

organizados e armazenados no computador do usuário. O 
InclinoView pode ser executado nas plataformas Microsoft 

Windows (XP e sistemas operacionais posteriores) e Linux. 

 

CABO DE INTERCONEXÃO 

Carretel com Cabo operacional EAN-26R 

 De revestimento poliuretano com dois condutores 

resistente a desgastes, cabo de sinal a prova de intempéries 
com alta resistência a deformação, graduado a cada 0,5 

metros (ou 2’ Imperial). Disponível também em 

comprimentos diferentes. 

 Um conector de quatro pinos é fornecido para 
conectar à sonda. O carretel de cabo compreende num carrtel 

de enrolamento de plástico numa estrutura adequada para 

suportar o comprimento especificado do cabo.  
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

Suporte de suspensão de Cabos EAN-26CB 

 Pode ser diretamente colocado com tubos ABS bem 

no topo do instrumento de medição. Possui trilhos para 

sustentar o cabo nas marcas graduadas convenientemente 
para realizar exames de leituras. 

 

ESPECIFICAÇÕES DO SISTEMA 
 

Celular Móvel 

 Qualquer celular móvel GSM / GPRS que execute 
Sistema Operacional Android 2.1 (ou superior) com display 

de pelo menos 480 X 800 pixel em colorido, pelo menos 1 

GB de memória com conexão Bluetooth pode ser usado 

como uma unidade portátil de leitura / Datalogger. O celular 
deve ser compatível com padrões de redes locais. É 

necessário conectividade com internet se quiser que os dados 

sejam transferidos para um servidor remoto. É necessária 
uma conexão de celular local (cartão SIM) para a operação. 

O aplicativo software Encardio-rite Inclinômetro Digital 

para Android precisa ser instalado no telefone. O software 

aplicativo é fornecido gratuitamente aos proprietários do 
Inclinômetro EAN-26M. 

 Um celular adequado com o software aplicativo 

instalado Inclinômetro Digital é geralmente fornecido com o 
sistema Inclinômetro EAN-26M. No entanto, a obtenção de 

conexão celular local com internet fica a cargo do cliente. 

 

Especificações da Sonda 

 

Faixa de Medição ± 30° com a vertical 

Resolução (mm) ± 0.008 mm / 500 mm 

Resolução (Imperial) ± 0.004” / 24” 

Distância entre as 

rodas 

500 mm (padrão) 

2’ Imperial (a pedidos) 

Temperatura 

operacional 

-20°C até 70°C 

Dimensões da Sonda Diâmetro total de 25.5 mm 

(excluindo o braço da roda) X 

685 mm de comprimento. 

Peso da sonda 1.4 kg 

Material AISI 316L aço inoxidável 

Precisão do sistema ± 4 mm / 30 metros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Especificação do cabo 

 

Detalhe Dois condutores revestidos em 

poliuretano. 

Diâmetro 6 mm. 

Peso 1.9 kg / 50 metros (incluindo as 

arruelas) 

 

 

Especificações do Carretel 

 

Carretel com até 100 

metros de cabo. 

Flange com 300 mm de 
diâmetro. 

Carretel com 100 – 200 

metros de cabo. 

Flange com 380 mm de 

diâmetro. 

 

 

Carretel com cabo 

 

Para cabo com 

comprimento de 50 m. 

Peso de 4.5 kg. 

Para cabo com 

comprimento de 150 m. 

Peso de 9.5 kg. 

 

 

 


