
 MODELO EAN-51M / EAN-52M

INTRODUÇÃO  

modelo Encardio-rito EAN-51M vertical no local inclinómetro é utilizado para medir o movimento lateral 

de terraplanagem ou estruturas. Ele fornece dados quantitativos significativos na magnitude da 

inclinação ou inclinação de uma fundação, aterro ou declive e suas variações com o tempo. Ele 

também fornece o padrão de deformação, zonas de potencial perigo ea eficácia das medidas de 

controle de obras realizadas. Seu registro de dados e recurso de monitoramento em tempo real ajuda a 

garantir um alerta precoce em caso de falhas. Ele também ajuda na observação do comportamento de 

movimento de terra após a construção e indica condições potencialmente perigosas que podem afetar 

adversamente a estabilidade da estrutura, sua fundação e appurtenant.

VISÃO GERAL 

Uma série de tubos de acesso, ligados um ao outro, estão instalados num furo de perfuração ou 

inserida na terra de enchimento / rocha ou estrutura de betão durante a construção ou fixo à face 

vertical de uma estrutura completa. Em lugar sistema inclinómetro consiste de uma série de sensores 

de inclinação. Esta série de sensores está posicionado no interior do invólucro inclinómetro para 

abranger a zona de movimento. Cada sensor de inclinação no local está equipado com um par de 

rodas articuladas arqueadas.  

Quando o movimento do solo ocorre, ele desloca o tubo de acesso inclinómetro, causando a mudança na 

inclinação dos sensores inclinometer no local. Isto resulta numa alteração na saída dos sensores, 

proporcionais à inclinação ou seja, o ângulo de inclinação em relação à vertical. A leitura de inclinação 

aplica-se sobre o comprimento de referência do sensor (comprimento de referência é a distância entre as 

rodas). Esta leitura de inclinação pode ser convertido para desvio lateral - “L sin θ” onde L é o comprimento do 

calibre e θ é o ângulo de inclinação a partir da vertical.  

Deslocamento ou seja, o movimento lateral do invólucro pode ser calculada subtraindo o desvio inicial a 

partir do desvio de corrente. Desde que uma das extremidades do tubo de acesso é conhecido para ser 

fixo, é possível obter um perfil completo da tubagem de acesso pela soma leituras de sensores 

sucessivas. Ao comparar estes perfis, pode ser determinado o deslocamento horizontal do calibre bem 

em diferentes profundidades ao longo de um período de tempo.

LIGAÇÃO À DATALOGGER 

Em lugar do sistema inclinômetro está ligado a um sistema de aquisição de dados para a monitorização 

contínua em tempo real dos movimentos. Encardio-rito tem duas opções de sistemas no local para 

conexão com datalogger. no modelo EAN51M sistema, os cabos de sinal individuais a partir de cada um conexão com datalogger. no modelo EAN51M sistema, os cabos de sinal individuais a partir de cada um conexão com datalogger. no modelo EAN51M sistema, os cabos de sinal individuais a partir de cada um 

dos sensores no local em uma cadeia é levado para a parte superior do furo para a ligação ao datalogger 

através dos multiplexadores.   

CARACTERÍSTICAS  

• Confiável, preciso e 

simples de ler. 

• tecnologia comprovada. 

• Áspero e robusto 

construção. 

• Excelente temperatura 

estabilidade. 

• Pode ser facilmente conectado a um remoto 

de dados aquisição 

sistema para contínuo 

monitoramento. 

APLICAÇÕES  

• Para medir com precisão laterais 

movimento do 

estruturas e preenchimentos de aterro e 

áreas de deslizamento de terra 

barragens acima, rodovias, 

terraplanagem, etc. 

• Para monitorizar a deformação de aterros, 

contenção 

paredes etc. 

• Controlo de construção, investigação 

estabilidade e controle de movimentação 

do solo causada pela construção de 

túneis ou qualquer escavação. 

VERTICAL no local 

INCLINÔMETRO 



No entanto, para um grande número de sensores em uma única cadeia, de 

roteamento de cabo do sensor individual para o topo é um complicado 

caso, mais caro. Isto limita o número de sensores a serem utilizados num 

único furo e também aumenta o peso da montagem de IPI.  

Modelo EDI-52M sistema fornece uma solução, em que cada sensor 

in-place está equipado com SDI-12 

interface de modo a que apenas um único cabo de bus 3 condutor 

necessita de ser roscado numa forma em cadeia ligando cada sensor para 

a sua próxima imediato 

vizinho e, finalmente, para o topo do furo de sondagem e directamente 

para o registador (sem qualquer multiplexer). 

cabo barramento SDI-12 a partir de diferentes furos IPI também pode ser 

ligado ao mesmo datalogger. No entanto, este inclui algumas limitações 

sobre o número total de sensores ou cordas de IPI sendo conectado com 

base em condições do local. Embora no local sensores com interface de 

SDI-12 são um pouco mais caro, as economias em custos de cabo e o 

custo dos multiplexadores necessários na datalogger, reduz este aumento 

de uma grande medida. Para IPIs utilizando um grande número de 

sensores, SDI-12 equipado no local sensores são uma boa escolha, uma 

vez que não será possível para acomodar um grande número de cabos de 

sinais individuais dentro do furo de sondagem.

EAN-52M sistema inclinômetro no lugar com interface de barramento 

SDI-12 a SDI-12 datalogger compatível

DESCRIÇÃO

Seguintes sub-montagens estão disponíveis no Encardio-rito sistema 

inclinómetro no local: 

EAN-51M / 1.1 sensor de uniaxial com pares de rodas.  EAN-51M / 1.1 sensor de uniaxial com pares de rodas.  

EAN-51M / 1.2  sensor de biaxial com pares de rodas.  EAN-51M / 1.2  sensor de biaxial com pares de rodas.  

EAN-52M / 1.1 sensor de uniaxial com SDI-12, com EAN-52M / 1.1 sensor de uniaxial com SDI-12, com 

par de rodas.  

EAN-52M / 1.2  sensor de biaxial com SDI-12, com o par EAN-52M / 1.2  sensor de biaxial com SDI-12, com o par 

de rodas.  

EAN-51M / 2.1  conjunto espaçador para um m Gage EAN-51M / 2.1  conjunto espaçador para um m Gage 

comprimento.  

EAN-51M / 2.2  conjunto espaçador para 2 m Gage EAN-51M / 2.2  conjunto espaçador para 2 m Gage 

comprimento.  

EAN-51M / 2.3  conjunto espaçador para 3 m Gage EAN-51M / 2.3  conjunto espaçador para 3 m Gage 

comprimento.  

EAN-51M / 3  conjunto de roda.  EAN-51M / 3  conjunto de roda.  

EAN-51M / 4  kit de suspensão com tampa de protecção.  

EAN-51M / 5  tubagem de colocação (especificar comprimento) para a 

colocação de cadeia de sensores.  

EAN-51M / 6  corda de proteção para evitar a perda de buraco 

sensor de baixo.  

EAN-51M / 7 corda de arame de aço inoxidável de suspensão para o 

posicionamento único ou grupo de sensores na parte 

específica do furo de sondagem 

CS-0703 6 cabo de núcleo para sensores no lugar sem 

SDI-12 

CS-1002 3 núcleo do cabo barramento SDI-12 para sensores com cartão 

de SDI-12.  

tripas Para invólucro referem-se a folha de dados 1064 no 

modelo EAN-25 sistema de inclinómetro. 

Especificações Sensor 

Sensor sensor de uniaxial ou biaxial; com 

SDI-12 ou sem SDI-12  

Faixa de medição ± 15 °   

Precisão 1Precisão 1 ± 0,1% fs 

gama de temperaturas - 20 ° C a 80 ° C  

1 A iões stestedunderlabcondit1 A iões stestedunderlabcondit

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