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S441_EN_05_06/2019

POZIOME INKLINOMETRY
MIEJSCOWE (IPI)
Poziomy miernik IPI składa się z korpusu ze stali nierdzewnej
z jednej strony z przyłączem dla pręta przedłużającego z włókna
węglowego, a z drugiej strony z wózka ze stali nierdzewnej
z kółkami sprężynowymi
Ciąg IPI składa się z łańcucha wskaźników IPI z prętami
przedłużającymi z włókna węglowego oraz zespołu kół końcowych.
Ciąg poziomych IPI jest zwykle instalowany wewnątrz obudowy
inklinometru zakopanej w wykopach, fundamentach lub poziomych
otworach wiertniczych w celu automatycznego monitorowania
osiadania lub przechyłu
Ciąg jest podłączony do czytnika lub dataloggera za pomocą
pojedynczego kabla magistrali cyfrowe
ZASTOSOWANIA

CECHY

•

Przemieszczenia
pionowe nasypów

•

Zdejmowany i modułowy
system do wielokrotnej
instalacji

•

Osiadanie/wznoszen
ie w zbiornikach
ropy i gazu

•

Monitorowanie niemal w czasie
rzeczywistym za pomocą
OMNIAlog i miniOMNIAlog

•

Deformacja zboczy w
zaporach ziemnych i
skalnych

•

Wewnętrzny
czujnik
wilgotności i zasilania pozwala
uzyskać więcej informacji w
przypadku awarii miernika

Meet the essential requirements of the EMC Directive 2014/30/UE

www.sIsgEo.coM
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SPECYFIKACJA
TECHNICZNA
0S441HD15S0
Zasada pomiaru

0S441HD30S0

self-compensated
digital MEMS inclinometer

Oś

Jednoosiowy

Zakres
Czułość
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S441

±10°, ±15°
(1)

±20°, ±30°

patrz raport kalibracji

Dokładność
Lin. MPE(2)
Pol. MPE(2)

±0.025% FS
±0.010% FS

Stabilność czujnika 24h (4)

±0.070% FS
±0.015% FS

< ±0.04 mm / m

Zależność przesunięcia temper.

±0.002° / °C

Zasilanie

from 8 to 28 Vdc

Wyjście sygnału i protokół

RS-485 with Modbus RTU protocol

(6)

Konwerter A/D

sigma-delta 32 bit, 38-KSPS

Średnie zużycie

4.3 mA @ 24 Vdc, 8 mA @ 12 Vdc

Temperatura pracy

from -30°C to +70°C

Zakres / dokładność
wbudowanego czujnika
temperatury

Czujnik temperatury (wbudowany w płytkę
elektroniczną) od -40°C do +125°C / ±1 °C (10°C + 85°C)

CECHY FIZYCZNE
Materiał
Klasa IP
Kompatybilność z obudową

(7)

Długość miernika / Waga całkowita (8)
Ø 32 mm

Miernik i wózek kołowy

MIERNIK I WÓZEK KOŁOWY

ŻERDŹ PRZEDŁUŻAJĄCA

stal nierdzewna

stainless steel joint tips and carbon fiber rod

IP68 do 1.0 MPa (2.0 MPa na życzenie)

--

Min.ID obudowy 58 mm – Max ID 83 mm

--

1.0 m długości / 2.30 kg - 1.5 m długości/ 2.40 kg - 2.0 m długości / 2.50 kg
Ø 30 mm

Ø 20 mm

extension rod

Całkowita długość zmontowana na złączu: 1.0 m,
1.5m, 2.0 m
(1) Parametry są przyznawane dla przyrządów zainstalowanych w pionowych instalacjach rur okładzinowych, gdzie nachylenie otworu powinno być utrzymywane w zakresie ±2° od pionu, w każdym punkcie
wzdłuż otworu (ISO 18674-3).
(2) Czułość jest parametrem specyficznym, różnym dla każdego przyrządu pomiarowego. Czułość oblicza się podczas badania kalibracji przyrządu pomiarowego i umieszcza w raporcie z kalibracji.
(3) MPE to Maksymalny Dopuszczalny Błąd na zakresie pomiarowym (FSR). W sprawozdaniu z wzorcowania dokładność przyrządu pomiarowego oblicza się przy użyciu regresji liniowej (≤ Lin. MPE) oraz korekty
wielomianowej (≤ Pol. MPE).
(4) Stabilność obliczona jako różnica po okresie 24 godzin w warunkach powtarzalności (ISO 18674-3).
(5) Test 60 dni, odczyt referencyjny wykonany 96 godzin po instalacji, system składający się z 15 sprawdzianów BH-Profile z 2m prętem wydłużającym. Test przeprowadzony w warunkach zbliżonych do
powtarzalności.
(6) RS485 nieoptoizolowana komunikacja Modbus z protokołem RTU. Domyślne wyjście to sen α, inne dostępne jednostki to stopień, mm/m i inch/feet (na życzenie przy zamówieniu). Instrukcja obsługi protokołu
Modbus Sisgeo jest dostępna do pobrania na tej stronie.
(7) Zalecamy stosowanie obudowy ABS Sisgeo.
(8) Zgodnie z normą ISO 18674-3, całkowita długość nie powinna przekraczać 2 m. Dłuższe przyrządy dostępne na zamówienie (parametry dłuższych przyrządów mogą być gorsze).
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HORIZONTAL IN-PLACE INCLINOMETERS 3

S441_EN_05_06/2019

S441
ZASTOSOWANIE W NASYPIE

pręt
pchający/zaciskajacy

wózek

miernik IPI

wózek podporowy

przedłużacz z
włókna
węglowego

koło
sprężynowe

Głowica IPI

ZASTOSOWANIE W ZBIORNIKACH LNG

FUNDAMENT BETONOWA PŁYTA

www.sIsgEo.coM
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AKCESORIA
I CZEŚCI ZAMIENNE
ŻERDŹ PRZEDŁUŻAJĄCA Z WŁÓKNA
WĘGLOWEGO 0S430EX00RD
Pręt
przedłużający
sztywno
połączony z sondą IPI w fabryce.
Dostępny w różnych wymiarach, aby
osiągnąć całkowitą długość sondy
1.0 m, 1.5 m, 2.0 m i 3.0 m
(długość do ustalenia).

ZAŚLEPKA GÓRNA
POZIOMEGO IPI
0DEX0TS2350
Specjalna nasadka z kotwicą nr 3
umożliwiająca zapięcie poziomego
łańcucha IPI i zamocowanie go
w rurce inklinometru.

KABEL
GÓRNY
0S400HD00MT

ZE

ZŁĄCZEM

Dostępny w różnych długościach (2
m, 5 m, 10 m, 15 m), składa się
z kabla sygnałowego ze złączem
IP68 do połączenia górną sondę
inklinometru
do
skrzynki
połączeniowej
lub
lokalnego
rejestratora.

TERMINAL KOŁOWY
0S44WHE2SS0
Składa się z jednego koła stałego
i jednego koła sprężynowego. To
pozwala aby zakończyć łańcuch IPI.

PRĘTY
PCHAJĄCE/MOCUJĄCE
0S4ROD0AC00
Stalowy
pręt
gwintowany
ze
specjalnymi
końcówkami
do
wsuwania łańcucha IPI w rurkę
i mocowania go do nasadki górnej.
Dostępne w wersji 1.0, 2,0 i 3,0 m.

HORIZ. RODS SUPPORT CARRIAGE
0S4ROD00SUP

KABEL CYFROWEGO MIERNIKA
0WE606IPDZH

Dodatkowy wózek do wkładania co 2 m
stalowych prętów popychających w celu
podparcia łańcucha stalowego pręta
i uniknięcia wyginania.

Kabel
LSZH
do
podłączenia
cyfrowego łańcucha profili BH do
rejestratora OMNIAlog

OPORNIK ZAKOŃCZENIA
0ETERMRESI0
Końcówka oporowa ze złączem,
potrzebna do zamknięcia każdego
cyfrowego łańcucha IPI. Wartość
rezystora zależy od układu systemu.
Więcej szczegółów można znaleźć
w FAQ#076.

ODCZYTYWANE PRZEZ

Wszystkie informacje zawarte w tym dokumencie są własnością firmy Sisgeo S.r.l. i nie powinny być używane bez zgody firmy Sisgeo S.r.l.
Zastrzegamy sobie prawo do zmiany naszych produktów bez wcześniejszego powiadomienia. Arkusz danych został wydany w języku angielskim i
innych językach. Aby uniknąć rozbieżności i nieporozumień dotyczących interpretacji znaczeń, Sisgeo Srl deklaruje, że przeważa język angielski.

SISGEO S.R.L.

DODATKOWE WSPARCIE

VIa F. SERPERO 4/F1 20060
MasaTE (MI) ITalY PHONE +39
02 95764130
Fax +39 02 95762011
INfO@sIsgEO.cOM

Aby uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt mailowy: assistance@sisgeo.com

www.sIsgEo.coM

SISGEO oferuje Klientom usługę pomocy on-line w celu maksymalizacji
wydajności systemu oraz szkolenia w zakresie prawidłowego
użytkowania przyrządu / odczytu.
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