
 Modelo ERT-10/20 Series

VISÃO GERAL  

Encardio de rito alvos reflexivos são projetados para atender a uma ampla variedade de aplicações de 

levantamento. Eles são utilizados extensivamente para a medição de deformação durante o 

encapsulamento e metro construção, para monitorizar pontes, barragens, encostas e estruturas de 

edifícios.

Descrição 

alvo modelo TRE-10B Bireflex 

alvo modelo TRE-10B bireflex consiste de reflector montado em uma estrutura robusta. O alvo tem 

reflectores em ambos os lados e está montado sobre uma junta universal de tal forma que pode ser 

orientado em qualquer direcção, como requerido. O alvo tem um pequeno orifício central para permitir o 

direccionamento preciso.  

O alvo bireflex é feito de materiais de alto desempenho e processos de fabricação precisos. 

o alvo é portanto, 

intercambiáveis.  

alvo modelo TRE-10P prisma 

prisma-alvo modelo TRE-10P consistem de um mini prisma montada numa armação robusta. Isso 

também é montado sobre um conjunto universal de tal forma que ele pode ser orientado em qualquer 

direcção, conforme necessário. O alvo é 

intercambiáveis. 

componentes opcionais 

Os componentes opcionais que podem ser encomendados separadamente com ambos modelo 

TRE-10B e TRE-10P incluem parafusos de convergência

CARACTERÍSTICAS 

• Preciso, áspero, 

custo intercambiáveis e baixo 

• construção compacta 

• Instalação fácil 

• estrutura robusta e parafusos com aperto 

firme 

• aplicação topografia de precisão total de 

onde estações estão 

usava. 

APLICAÇÕES  

• Medição de deformação em túnel 

• Medição de deformação na construção 

metro 

• Monitorização de barragens, pontes e 

pistas 

• monitoração do construção 

estruturas 

• Topografia obras. 

com a tampa de protecção e adaptador com o 

ponto de referência de ruptura. O adaptador de 

ponto de ruptura é necessário para montar o 

alvo sobre os parafusos de convergência.  

ERT-20P2-M1 Modelo Mini-alvo prisma 

Modelo TRE-20P-M1 mini-prisma consiste de 

um prisma montado sobre um suporte 

giratório. Esta meta não é intercambiável.

METAS REFLEXIVOS 



ESPECIFICAÇÕES 

TRE-10B alvo Bireflex (Parte # 11-05150)

ERT-10P2 alvo Prism (Part # 11-06032)

tampa de proteção (Part # 11-10053) 

Material cloreto de polivinilo vermelho 

Quebre-off ponto 12 mm (Part # 11-05133) 

Material Plástico - Acetal 

Quebre-off ponto 8 mm (Part # 11-13024) 

Material Plástico - Acetal 

ERT-20P2-M1-alvo Mini prisma (Part # 11-06035) 

Faixa de medição Aproximadamente 0,3 m de 600 m 

constante adição + 17,5 mm 

parafusos de convergência 12 milímetros de diâmetro (Parte # 11-10052) 

Material Galvanizado de vergalhões de aço 

de 12 mm com perno de aço 

inoxidável roscada 

comprimento 170 mm padrão 

parafusos de convergência 8 milímetros de diâmetro (Parte # 11-13025) 

Material Galvanizado de vergalhões de aço 

de 8 mm, com perno de aço 

inoxidável roscada 

comprimento 170 mm padrão 

Faixa de medição Cerca de 12 m a 140 Faixa de medição Cerca de 12 m a 140 

m 

precisão 

Manufacturing 

± 0,1 mm 

Material Suporte de reflector é de plástico, 

montadas em juntas universais com 

folha reflexo em ambos os lados 

Faixa de medição Aproximadamente 0,3 m de 600 m 

precisão 

Manufacturing 

± 0,1 mm 

Adição constante + 17,5 mm Adição constante + 17,5 mm 

Material apoio Prism é de plástico, montadas 

em juntas universais 

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