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iNOVA MEMS 1AX/2AX 
Producent: NOVATEST 

Inklinometr iNOVA MEMS 1AX / 2AX pozwala na zachowanie stałej struktury 
kontrolnej każdego rodzaju, na którą wpływają obroty, w celu ustanowienia odpowiedniego 
systemu monitorowania i ostrzegania. Typowe zastosowanie to monitorowanie wychyleń 
części robót drogowych i przemysłowych, ścian szczelinowych, ścian skalnych i 
monumentalnych obiektów o znaczeniu artystycznym.  

Montażu czujnika można dokonać za pomocą regulowanych wsporników 
(zapewnia to precyzyjną regulację zera).  

Przyrząd posiada zintegrowany termometr i higrometr, w celu dokonania oceny 
wpływu wilgotności względnej i temperatury na strukturę, oraz czujnik, aby odróżnić 
wahania sezonowe od rzeczywistych obrotów.  

Przetwornik pojemnościowy MEMS zapewnia dobrą stabilność termiczną i 
doskonałą liniowość. Nadaje się do umieszczenia na zewnątrz i posiada stopień ochrony 
IP67. 

 
MODEL iNOVA MEMS 1AX/2AX 

Zasilanie Podstawowe baterie litowe - 3 x AAA 1,5 V 

Pobór energii  

Odbieranie poleceń 5 uA 

Odbieranie danych 35 mA 

Transmisja danych 180 mA 

Średni czas działania 2 lata (częstotliwość monitorowania i częstotliwość transmisji 10 min 

Akwizycja Do pozyskiwania danych i odpytywania kontroli 

Jak zainstalować 
Montaż ścienny ze wspornikiem kątowym i śrubami regulacyjnymi 

ustawienie zera 

Poziom ochrony IP 66 

Wymiary 90 x 90 x 60 mm + uchwyt montażowy 

Inklinometr  

Zakres ± 15 ° 

Nieliniowość <0.014% 

Rozdzielczość 0.000002º 

Przesunięcie dryfu termicznego ± 0.002 ° / ° C 

Liczba zarządzanych osi jednoosiowy lub dwuosiowy 

Temperatura  

Zakres -40 ° to + 125 ° C 

Tolerancja ± 0.3 ° C 

Rozdzielczość 0.01 ° C 

Wilgotność  

Zakres 0-100% RH 

Tolerancja ± 2.0% RH 

Rozdzielczość wilgotności 0.04% RH 

Połączenie  

Sieć  

Radio Pasmo ISM 868 MHz, modulacja GFSK, przepływność 115 kbps, out 13 
dBm TX, czułość RX -110 dBm. 

Szyfrowanie 128-bitowa AES 

Zakres połączeń e 350 m LOS 

Konfiguracja urządzenia System pasywny magnetyczny z pasywnym złączem NFC System RX 20 cm 

 


