
Cautus Poretrykksmåler
Overvåking av poretrykk i sanntid

 » Spesielt designet for bruk 
under nordiske grunnforhold

 » Vibrating wire (VW) signal

 » Enkel drive-in installasjon 
med R32 borstål adapter

 » Komplette systemer med 
GSM/GPRS overføring

 » Meget lavt strømforbruk

 » Sanntidsdata på Cautus Web

 » Automatisk varsling

Poretrykk er en avgjørende faktor innenfor 
fagdisiplinen geoteknikk, og endringer i 
poretrykket kan ofte ha en stor effekt på 
setningsutvikling og stabilitet i ulike jord- 
og bergarter. Kort- og langtidsendringer 
i poretrykk vil derfor være nødvendig å 
overvåke i byggeprosjekter som omfatter 
demninger, tuneller, fyllinger, utgravinger 
eller andre situasjoner der poretrykk og 
grunnvannstand kan påvirkes av utbyggingen.

Cautus Geo leverer kostnadseffektive, automatiserte totalløsninger for 
overvåking av poretrykk ved hjelp av piezometere med vibrerende streng 
(VW) teknologi. Måledata overføres i sanntid til Cautus Web hvor kunden 
har full oversikt over alle måledata med mulighet for varsling og alarm 
per mail eller SMS dersom uønskede variasjoner i poretrykket oppstår.
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SPESIFIKASJON
Trykkområder 345, 518, 690, 1034, 2068, 3447, 5171, 6895 kPa
Oppløsning 0,025% FS
Nøyaktighet ±0,1 FS
Ikke-linearitet <0,5% FS
Driftstemperatur -20 til 80°C
Termisk effekt <0,5% FS/°C
Dimensjoner Varierer, 25 x 151 mm eller 38 x 230 mm
Vekt Varierer, 210 til 2100 gram
Maks belastning 2x oppgitt trykkområde
Materiale Rustfritt stål
Frekvens 2200-3500 Hz
Nominellt nullpunkt 3130 Hz
Termistor 3x Ohms @ 25°C
Datalogger VW porter 6
Modem Quad-band GSM/GPRS, micro-SIM
Kommunikasjon TCP/IP eller OpenVPN, FTP dataoverføring

Vi leverer et eget adapter for 
push-in installasjon i bløt leire. 
Adapteret kobles direkte på 
44 mm borstål med R32 tapp 
og er designet for å beskytte 
signalkabelen ved nedpressing. 
Denne metoden muliggjør 
installasjon uten vannrør og er 
både tid- og kostnadsbesparende. 

Bruksområder
 » Dammer og reservoar

 » Tunneller/undergrunn

 » Utgravninger

 » Spunt/støttemurer

 » Fyllinger/skråninger

 » Drenering/avrenning

 » Hydrogeologi

 » Andre konstruksjoner

Vibrating wire (vibrerende streng) piezometer

Cautus Geo leverer en drive-in vibrating wire (VW) sensor som er spesielt 
designet for bruk under utfordrende nordiske klima- og grunnforhold. 
Disse type sensorer kan benyttes både enkeltvis eller i et større system 
av sensorer installert på ulike dybder i grunnen.

VW sensorene er bygd opp av en intern stålstreng som i kontakt med 
en fleksibel membran registrerer påført trykk. Resonansfrekvensen 
i stålstrengen registreres av en datalogger, og endringene i frekvens 
gjenspeiler endringer i poretrykk som påføres membranen. Deretter 
konverteres frekvens automatisk til poretrykk ved en enkel beregning.

Sanntidsløsninger

Cautus Geo leverer komplette 
totalløsninger som inkluderer alt 
som trengs for å overvåke poretrykk 
- sensorer, robuste dataskap, GSM/
GPRS datalogger med antenne, 
strømforsyning (12V batteri og solcelle 
eller 230V fast strøm), og annet 
nødvendig monteringsmateriell.

Systemer leveres ferdig montert 
og konfigurert med dataloggere 
programmert til å sende data til 
Cautus Web for videre analyse, 
presentasjon og varsling via mail og/
eller SMS. Andre type sensorer for vær- 
og vannkvalitetsovervåking kan enkelt 
integreres i disse løsningene.

Installert system med flere sensorer, 

solcelle og GSM/GPRS overføring.


