
SENSR CX1
 
Kompakt og allsidig sensor for geomonitorering

 » Måler tilt, rystelser og 
temperatur 

 » Veldig høy nøyaktighet

 » Kompakt og robust 

 » Automatisk kontinuerlig 
overvåking i sanntid

 » Enkelt oppsett og tilkobling til 
internett/PC

 » Kompatibel med Cautus Web

CX1 er en helt ny geoteknisk sensor for dynamisk og automatisk 
overvåking av bevegelser i konstruksjoner og av landområder. Den 
kan benyttes til kontinuerlig monitorering av blant annet skredfarer, 
bruer, dammer, bygninger, tårn og andre konstruksjoner.

CX1 sensoren er en robust, brukervennlig og meget nøyaktig 
“alt-i-ett”-sensorboks som registrerer tilt i to akser, bevegelse og 
rystelse i 3 akser, samt temperatur.

Data logges automatisk og kontinuerlig og presenteres i Cautus 
Web. 
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SENSR CX1 – Kompakt og allsidig 
sensor for geomonitorering

Multifunksjonell sensorboks
SENSR CX1 sensoren er en robust, 
brukervennlig og meget nøyaktig 
“alt-i-ett”-sensorboks som registrerer tilt i 
to akser, rystelse/vibrasjon  i 3 akser, samt 
temperatur. 

CX1 er per i dag en av de mest nøyaktige 
tilt- og rystemsessensorene til deformasjons-
monitorering.  

SPESIFIKASJON

Størrelse: 12 x 11 x 5.8 cm
Vekt: 570 gram
Kommunikasjon: Ethernet eller USB
Strøm forsyning: Ethernet eller USB
Temperaturmålinger: -40 til 80 C
Beskyttelse: IP 67
Akselrometer: 3 -akset, MEMS
Målevidde +/- 1.5g
Måleoppløsning 0.00005g
Frekvens respons DC - 200Hz
Målerate Opp mot 2000 målinger per sekund
Tiltmålinger 2-akset, MEMS
Målevidde +/- 15 grader
Måleoppløsning 0.00005 grader
Målerate Opp mot 10 målinger per sekund
Strømforbruk 1W

Data presentasjon Sensr viewer, Sensr Net, Cautus Web

 » Måler tilt, rystelser og 
temperatur 

 » 6 målinger fra en enhet

 » Veldig høy nøyaktighet

 » Kompakt og robust 

 » Automatisk kontinuerlig 
overvåking i sanntid

 » Enkelt oppsett og tilkobling 
til internett/PC

 » Kompatibel med Cautus Web

 » MEMS teknologi

 » Lav kostnad

TOTAL

Cautus Total 
CX1 sensorene kan benyttes separat i 
prosjekter eller sammen med flere sensor-
typer som utfyller hverandre i tjenestekon-
septet Cautus Total. 

Data fra CX1 sensoren kan presenteres i 
Cautus Web hvor måledata presenteres i 
nær sanntid via web.   


