
 MODELO EDS-50 / 51V

VISÃO GERAL  

Encardio-rito normal e prumo invertido são simples, fiável e precisa do sistema de monitorização de 

inclinação de estruturas altas e edifícios altos e para medição e monitorização do deslocamento relativo 

em barragens de betão e alvenaria entre a parte superior e base da barragem; base da barragem & 

base de rocha.

Prumo NORMAL 

Modelo EDS-50 prumo normal, é constituído por um fio de prumo fixo por meio de um arranjo de pinça 

centrado sobre uma barra de engaste rectangular na parte superior da estrutura / barragem. Um peso 

pesado é fixada na extremidade inferior do fio, que está embebida em um tanque cheio de óleo,

para 

prevenir qualquer para & fro 

movimento oscilatório de 

a 

prumo devido a qualquer 

vibração ou choque.  

UMA inclinar dentro a 

estrutura / barragem provoca 

uma mudança no peso 

qual é 

medido por um 

sistema de leitura portátil ou sistema de leitura eletrônica com instalação de monitoramento remoto.  

INVERTIDO PLUMB LINHA  

Modelo EDS-51 invertido prumo monitora deslocamento entre a base estrutura / barragem e base de 

rocha. O fio de prumo está ancorado entre a base de rocha (parte inferior do furo) e flutuar submersa 

em um tanque de água na zona de observação. A tensão é mantida no fio de prumo quando o flutuador 

está livre para se mover. Água no tanque age como um meio de amortecimento. Uma inclinação ou 

deslocamento na fundação provoca uma mudança no flutuador que é medido por sistemas de leitura 

mencionados acima.  

Sistema de leitura PORTÁTIL 

O sistema emprega dois telescópios viajar (um para cada um dos eixos X e Y) para a medição do 

deslocamento. Os telescópios viajam são montados em ângulos retos entre si. Isto obvia a necessidade 

de se mover e realinhar o telescópio, fio de prumo e prumo referência de cada vez uma leitura tem de 

ser tomada no eixo X e Y. Dois telescópios viajam não só encurtar o tempo de observação, mas 

também minimizar qualquer possibilidade de erro.

APLICAÇÕES  

• Robusto e fácil de instalar. 

• Confiável, preciso e 

simples de ler.  

• comprovado tecnologia e 

excelente design.   

• monitorização frequente regular com 

facilidade.  

• precisão melhor do que com 

geodésica ou teodolito pesquisa 

Para facilitar a observação a partir da mesma 

direcção, um de a 

telescópios é fornecido com um prisma ângulo 

direito antes da lente objetiva. Isto ajuda o 

observador na tomada de ambos os X e Y 

leituras, sentando-se no mesmo local. Isto 

também economiza espaço.

Uma base de alumínio pesada é fornecida 

com uma deslizamento 

mecanismo que permite que o telescópio 

(montada sobre um pilar vertical) para ser 

movido através da base ao longo de uma 

escala de nónio horizontal. Grossa, bem como 

ajuste fino é fornecido. Um botão de focagem 

e disposição para girar o cruzamento da peça 

ocular e alinhando-o verticalmente com a linha 

a prumo está disponível na peça ocular. O 

telescópio viajar pode se concentrar entre 250 

mm e 500 mm da extremidade da lente 

objetiva.

Um prumo de referência fornece um ponto de 

referência permanentes para a medição 

transversal e longitudinal de deslocamento da 

estrutura. A deflexão do fio de prumo é medida 

com respeito

a estes referência permanente 

chumbos Cada 

prumo de referência é fornecida com dois 

prumos de linha a partir de cordas de 

suspensão. O prumo de referência é fixada 

uma vez por todas e não é

para ser movido, 

removido ou desmontado sob quaisquer 

circunstâncias em qualquer posterior. .

NORMAL e invertida 

ENCANAMENTO 



Sistema de leitura AUTOMATIC 

sistema de leitura automática é muito preciso fornecer uma precisão de 

0,01 mm. É composto de um instrumento de medição de deslocamento 

horizontal e vertical optoelectrónico preciso chamado tele-pêndulo com 

um embutido registador de memória. O logger gerencia todas as 

atividades do tele-pêndulo localmente. O sistema pode ser conectado a 

um sistema de aquisição de dados remoto.

ESPECIFICAÇÕES: 

prumo normal 

Faixa de medição ± 75 mm 

tabela tamanho 625 mm x 625 mm 

Fio de aço inoxidável
1 milímetro de diâmetro x 60 m de comprimento 

(outros comprimentos disponíveis) 

suspensão de arame Collet em uma barra retangular 

grouted no topo 

em peso da suspensão. 10 kg 

Tanque (PVC)
capacidade de 40 litros 

óleo de amortecimento SAE 40 

prumo invertido 

Faixa de medição ± 50 mm 

tabela tamanho 625 mm x 625 mm 

Fio de aço inoxidável 1 milímetro de diâmetro x 60 m de comprimento 

(outros comprimentos disponíveis) 

suspensão de arame Collet em uma barra retangular 

grouted no topo 

em peso da suspensão. 8 kgf 

Tank (fibra de vidro) 800 mm • x 500 mm de comprimento 800 mm • x 500 mm de comprimento 800 mm • x 500 mm de comprimento 

material de Float PVC 

sistema de leitura portátil 

faixa de foco telescópio 250 mm a 500 mm 

Resolução 0,01 mm 

Precisão 0,1 mm 

prumo normal  prumo invertido 

sistema de leitura automática

Armazenamento de dados 370 leituras 

Precisão ± 0,05 mm 

Resolução 7,5 • m 7,5 • m 7,5 • m 

Poder 9 VA 

Voltagem 117 Vac 

Freqüência 60/50 Hz ± 10% 

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