
Cautus Geo løsninger 
Geoteknisk instrumentering og  geomonitorering

 » Robuste og fleksible løsninger

 » Meget høy nøyaktighet 

 » Bredt utvalg av målesystemer

 » Automatisk og kontinuerlig 
overvåking i sanntid

 » Sanntidspresentasjon av data 
på web

 » Alarmer på epost og sms

Cautus Geo har i dag et bredt spekter av ulike løsninger for kontinuerlig 
overvåking av blant annet:
 - Ustabile fjellblokker
 - Skredutsatte områder
 - Konstruksjoner
 - Byggeplasser

Løsningene består av ulike sanntids målesystemer hvor data logges 
automatisk og kontinuerlig. Resultater fra målingene presenteres i 
Cautus Web hvor en også kan sette opp alarmer for tidlig varsling av 
hendelser. 
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Geoteknisk instrumentering og  geomonitorering

Sprekkovervåking
- Sprekkmålere med svært god nøyaktighet
- Måler små og store sprekkendringer
- Finnes i en rekke utgaver, også 3D
- Driftsikkert og meget lavt strømforbruk 
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Tiltmeter
- Brukes til å måle tiltbevegelser i 1 eller 2 akser
- Svært følsomme for bevegelser
- Finnes også i utgave med innebygd akselerometer
- Ideel i kombinasjon med sprekkmåler
- Driftsikkert og meget lavt strømforbruk (batteri)

Borehullsinstrumentering
- Instrumenter som måler deformasjoner og/eller 
  spenninger i grunnen eller i fjellet. 
- Finnes i flere konfigurasjoner og lengder 
  tilpasset prosjektet
- Kan monteres både vertikalt og horisontalt
- Kan måle bevegelse i 3 akser

Fangnettsensor
- Detekterer ras og steinsprang i fangnettet
- Graderte terskelverdier for alarmer
- Innebygd solcelle, batteri og 
   kommunikasjon til sentralen

Totalstasjon og GPS (GNSS)
- Vi innehar moderne Robotic totalstasjoner og 
  GNSS for kontinuerlig overvåking (monitorering) 
  og periodiske målinger
- Nøyaktige posisjoner og endringer i XYZ
- Kan også brukes til kartlegging og beredskap 
  for hurtig respons

Feltskap/Datasentral
- Kompakte og driftsikre kommunikasjonsløsninger, 
  og med lavt strømforbuk (der det kreves)
- Kan drives av batteri, brenselcelle, vind, 
  sol og/eller nettstrøm
- Dataloggere og felt-PC løsninger skreddersydd for 
  prosjektet avhengig av målefrekvens, sensorer, dekning for GSM
- Skalerbart og tilpasset kundens behov

Andre sensorer
- Akselerometere
- Vibrasjonsmålere
- Værstasjoner (årsaksfaktorer)
- Poretrykksmålere/grunnvannstand
- Hydrologiske instrumenter
- Kamera og 3D Scanning
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