
MODELO ESM-11V 

VISÃO GERAL 

A ESM-11V sistema de monitorização de infiltração modelo foi concebido para medição e monitorização dos 

níveis de água em Weirs, tanques e reservatórios e de infiltração em barragens precisão.  

OPERAÇÃO 

Modelo ESM-11V consiste de um cilindro submersível suspenso a partir de um sensor do fio de vibração. 

Os componentes são colocados em um tubo de PVC perfurada. O sistema pode ser fornecido com um 

aço inoxidável com entalhe em V Weir, se encomendado separadamente, para monitorar a taxa de fluxo 

de água, em ligação com a medição de infiltração.

O cilindro submersível está parcialmente submerso em água cujo nível é para ser monitorizada. 

Qualquer mudança no nível de água muda a flutuabilidade no cilindro, que é medida pelo sensor de 

vibração do fio.  

O sensor de vibração do fio pode ser lida com o modelo de EDI-51V vibrando fio unidade de leitura portátil. Ele 

também pode ser lido remotamente com sistema modelo EDAS-10 aquisição de dados. Uma vez que o sensor 

está a vibrar tipo de fio e possui a saída de frequência, os dados podem ser transmitidos ao longo de grandes 

comprimentos de cabo sem qualquer problema.

O sensor de vibração tem um cabo de sinal ventilado, o tubo de ventilação dos quais é terminado numa armadilha 

de uma câmara de dessecante humidade. A abertura de ventilação sendo aberta para a atmosfera ajuda a 

compensar as flutuações de pressão barométrica automaticamente.

ESPECIFICAÇÕES

CARACTERÍSTICAS  

• Altamente sensível e leitura estável 

• Preciso e simples de ler 

• Adequado para leitura remota de 

liquidação 

• atmosférico pressão 

alteração não afecta a leitura  

• Fácil de instalar e manter 

APLICAÇÕES  

• Monitorização do nível de água em Weirs, 

tanques, reservatórios 

• Monitoramento de infiltração nas estruturas de 

barragens em áreas de deslizamento de terra. 

Alcance  300, 500, 1000, especifique 

Precisão**  ± 0,1% fs 

Não-linearidade ± 0,5% fs 

limite de temperatura - 20 a 70 ° C 

Infiltração LEVEL / ÁGUA 

MONITORAMENTO 

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