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MODELO EBS-16 / EPS-12 

VISÃO GERAL  

Encardio-rite pontos de assentamento de construção do modelo EBS-16 Series são utilizados extensivamente 

para a medição de assentamento vertical de qualquer estrutura de betão / rocha ou de construção afectados 

pelas actividades de escavação e de construção próximos.  

Encardio de rito modelo EPS-12 ponto de assentamento é usado para monitorar liquidação vertical de um 

pavimento ou estrada. É adequado para aplicações em que a camada superior da estrada é asfalto.

DESCRIÇÃO 

Ponto de liquidação 

EBS-16 edifício EBS-16 edifício 

Modelo EBS 16- 

consiste do uma 

localizador referência esférica com parafuso roscado. O localizador de referência é fixada numa parede 

vertical ou uma estrutura para monitorar assentamento de estrutura / edifício.

O ponto de assentamento é empurrado para dentro do epóxi (Hilti HY50 / HY150 ou equivalente) buraco cheio, 

usando uma acção de rotação, até que é de cerca de 54 milímetros de fora da superfície da parede (ver figura 

adjacente). A ranhura tem sido fornecida sobre a porção roscada do localizador de referência para evitar que ele 

seja aparafusado para fora.

CARACTERÍSTICAS 

• custo robusto e de baixo 

• construção compacta 

• Facilidade dentro instalação e 

remoção 

APLICAÇÕES  

• Medição do vertical 

liquidação de uma estrutura, construção, 

pavimento ou estrada. 

Extra de embalagem e frete custo é aplicável 

no transporte de epoxy por via aérea. O epoxi 

pode, portanto, ser adquiridos directamente na 

extremidade do utilizador de qualquer

local 

fornecedor. 

ponto de assentamento do pavimento EPS-12 

Modelo EPS-12 calçada 

ponto de assentamento constituída por um 

disco de plástico e um afunilada 

especial retenção do prego. isto é 

adequado para uso em uma superfície, telhas ou 

asfalto da estrada de concreto.   

povoamento inicial leitura para 

EBS-16 ou EPS-12 é feita com um medidor de 

inclinação digital e equipe de nivelamento.  

Para determinar assentamento, 

subseqüente leituras estamos 

em comparação com o valor inicial como 

referência

Construção / PAVIMENTO 

PONTOS DE LIQUIDAÇÃO 

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