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INFORMAÇÕES PARA PEDIDOS 

A captura de tela do software Inclinalysis™ da RST mostra
o deslocamento cumulativo de um furo de sondagem.

O Digital MEMS Inclinometer System e o Inclinalysis™ Software da RST 
oferecem uma poderosa combinação para redução rápida e eficiente 
de grandes volumes de dados de inclinômetro. Os dados podem ser 
analisados e apresentados rapidamente em uma variedade de 
formatos.

O Inclinalysis™ Software da RST é poderoso e fácil de usar. Plotar e 
manipular dados, além de imprimir, é apenas questão de uns poucos 
cliques. As funções de menu e plotagem são projetadas para serem 
intuitivas, o que torna o programa muito fácil de aprender. Desenhado 
para complementar o Sistema de Inclinômetro Digital MEMS, o 
software organiza os dados em uma estrutura de arquivos 
padronizados que faz da importação de dados entre o Inclinalysis™ e o 
Ultra-Rugged Field PC² uma operação sem percalços.

Plotagem
Plotagem de dados 
ao clicar de um 
botão. Visualize 
diversos gráficos 
simultaneamente 
na tela. Capacidade 
de salvar múltiplos 
relatórios para 
um único furo de 
sondagem.

Customização
Crie títulos de plotagem 
customizados e altere 
propriedades gráficas. 
Mude instantaneamente 
de uma unidade de 
leitura para outra, seja 
milímetros, metros, 
polegadas ou pés. 
Especifique a referência 
de dados superior ou 
inferior. Corrija desvio 
de tendência.  

Importação de 
Dados
Importe dados de 
inclinômetro em 
uma variedade de 
formatos, de diferentes 
fabricantes, incluindo 
dados em espiral.  

Avaliação
Crie gráficos vetoriais 
mostrando mudança 
de magnitude e 
direção e faça gráficos 
de tempo para avaliar 
a taxa de movimento 
em uma profundidade 
particular ou em uma 
zona específica de 
movimento. Validação 
instantânea de dados 
visuais plotando dados 
de soma de verificação.

Comparação
Exiba os dados em 
formato tabular e 
compare diretamente 
com os gráficos. Tire 
medições diretas de 
qualquer gráfico.

Intuitivo
As funções de menu 
e plotagem são 
projetadas para serem 
intuitivas e fáceis de 
aprender. Abra janelas 
em cascata para exibir 
múltiplos gráficos 
e tabular dados na 
mesma tela.

rstinstruments.com

SISTEMAS - Métrico
IC32003 sistema completo de 30 m com sonda de 0.5 m

IC32005 sistema completo de 50 m com sonda de 0.5 m

IC32075 sistema completo de 75 m com sonda de 0.5 m

IC32010 sistema completo de 100 m com sonda de 0.5 m

Sistemas de 125, 150, 200, 250, 300 m e mais longos disponíveis
SISTEMAS - Imperial
IC32110 sistema completo de 100 ft com sonda de 2 ft 

IC32115 sistema completo de 150 ft com sonda de 2 ft 

IC32120 sistema completo de 200 ft com sonda de 2 ft 

IC32130 sistema completo de 300 ft com sonda de 2 ft 

Sistemas de 400, 500, 600, 800, 1000 ft e mais longos disponíveis
ACESSÓRIOS DE SISTEMA OPCIONAIS
IC35805 Dummy Probe 0.5 m wheelbase - MÉTRICO

IC35802 Dummy Probe 2 ft wheelbase - IMPERIAL

IC32705 Digital MEMS Inclinometer Spiral Sensor 
(ver folheto em separado)

IC35600 RST Inclinalysis™ - Digital Inclinometer Analysis Software

IC35650 Estojo Protetor de Alumínio para Transporte 
– para Sonda de Inclinômetro

Inclinômetro Horizontal MEMS (sonda disponível em 
comprimentos customizados, em unidades Métricas e Imperiais 
– veja folheto em separado ou entre em contato com o setor de
Vendas da RST Instruments).

COMPONENTES DE SISTEMA INCLUÍDOS
Sonda de Inclinômetro Digital MEMS com estojo protetor

Carretel com Sistema de Comunicação sem Fio

Estojo de Transporte do Carretel

Spray de silicone para conectores de cabo/sonda

Software para coleta e transferência de dados

Garras de cabo 70 e 85 mm 

Ultra-Rugged Field PC2 (com bateria recarregável de Li-Ion)

Adaptador AC para Ultra-Rugged Field PC²

Adaptador AC para Carregador da Bateria do Carretel

Cabo USB para Ultra-Rugged Field PC²

Guia rápido para Ultra-Rugged Field PC²

Alça de mão ultra larga para Ultra-Rugged Field PC²

Caneta com corda para Ultra-Rugged Field PC²

‡ Kevlar® é uma marca registrada da E.I. DuPont de Nemours and Company.
Microsoft® Windows é uma marca registrada da Microsoft Corporation.
Bluetooth é marca de propriedade da Bluetooth SIG, Inc. © Bluetooth SIG, Inc. 2004.
Wi-Fi® é uma marca registrada da Wi-Fi Alliance.
Inclinalysis™ é uma marca registrada da RST Instruments Ltd.
RST Instruments Ltd. se reserva o direito de modificar produtos e especificações sem aviso prévio. ICB0078A Agosto 10 2020 http://www.linkedin.com/company/rst-instruments-ltd-

http://youtu.be/1nqpiQUzh4o

VIEW THIS SYSTEM IN ACTION!
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INCLINOMETER SYSTEMS

EVOLUTION + INNOVATION

WIRELESS COMMUNICATION DIGITAL MEMS TECHNOLOGY

SISTEMA DE INCLINÔMETRO DIGITAL MEMS

INCLINÔMETRO SISTEMA MÉTRICO SISTEMA IMPERIAL
Wheelbase 0.5 m 24 pol.

Diâmetro da sonda 25.4 mm 1.00 pol.

Comprimento da sonda (incluindo conector) 719 mm 32.6 pol.

Peso da sonda 1.06 kg 2.45 lbs

Material da sonda Aço inoxidável Aço inoxidável

Amplitude de escala total (outras faixas disponíveis) ±30 graus ±30 graus

Resolução de dados 0.005 mm por 500 mm 0.00002 ft por 2 ft

Memória >1,000,000 leituras >1,000,000 leituras

Repetibilidade ±0.002° ±0.002°

Precisão do Sistema 2 mm por 25 m ±0.1 pol. por 100 ft

Alinhamento de eixo Ajustado digitalmente Ajustado digitalmente

Faixa de temperatura -40 a +70°C -40 a +158°F

Tipo de Sensor Acelerômetro MEMS, Biaxial
CABO
Diâmetro do cabo 6.40 mm (±0.1 mm) 0.25 pol.

Peso do cabo 2.3 kg / 50 m 3.1 lbs / 100 ft

Resistência à ruptura 1.8 kN 400 lbs

Reforço do cabo Kevlar® ‡  Kevlar® ‡ 

Revestimento do cabo Poliuretano Poliuretano

Estiramento (suspenso em furo de sondagem seco de 50 m) 7.0 mm 0.27 pol.
CARRETÉIS 

Diâmetro do carretel p/ cabo até 75 m  310 mm 12.2 pol.

Diâmetro do carretel p/ cabo de 100 a 200 m 380 mm 15 pol.

Diâmetro do carretel p/ cabo de +225 m 460 mm 18 pol.

Peso do carretel com cabo de 50 m (100 ft.)  4.7 kg 8.4 lbs

Conector RST 
Material do cabo 
conector feito em aço 
inoxidável 316. 

Classificação para uso 
subaquático, com 
conexão úmida a 5000 
ft. (1524 m) em água 
salgada.

Inclui alívio de tensão 
de mola para ampliar a 
durabilidade do cabo 
na entrada do 
conector.

° Processador ARM Cortex A8 
i.MX53 de 1.0GHz

° Microsoft® Windows Embedded 
Handheld 6.5.3

° Microsoft® Office Mobile 2010 
(Word, Excel, PowerPoint, Outlook)

° Bluetooth® Wireless 
Communication

° Wi-Fi® 802.11b/g/n com alcance 
estendido

° Memória flash interna solid state 
512 MB (2 milhões de conjuntos de 
dados biaxiais)

° Armazenagem flash de 8GB, micro 
slot SD/SDHC acessível ao usuário

° USB Host e Client plus 9-pin 
RS-232

° Relógio de tempo real registra hora 
e data corretas mesmo sem bateria 

‡ Kevlar® é uma marca registrada da E.I. DuPont de Nemours and Company.
Microsoft® Windows é uma marca registrada da Microsoft Corporation.
Bluetooth é marca de propriedade da Bluetooth SIG, Inc. © Bluetooth SIG, Inc. 2004.
Wi-Fi® é uma marca registrada da Wi-Fi Alliance.
Inclinalysis™ é uma marca registrada da RST Instruments Ltd.
RST Instruments Ltd. se reserva o direito de modificar produtos e especificações sem aviso prévio. ICB0042D NOV 4 2019
‡ Kevlar® é uma marca registrada da E.I. DuPont de Nemours and Company.
Microsoft® Windows é uma marca registrada da Microsoft Corporation.
Bluetooth é marca de propriedade da Bluetooth SIG, Inc. © Bluetooth SIG, Inc. 2004.
Inclinalysis™ é uma marca registrada da RST Instruments Ltd.
RST Instruments Ltd. se reserva o direito de modificar produtos e especificações sem aviso prévio. ICB0042D NOV, 4 2019

O MAIS CURTO COMPRIMENTO TOTAL

DESDE 2003

DE MENOR INTERFERÊNCIA

COMPARAÇÃO DO CONECTOR

ESPECIFICAÇÕES

O RST Digital MEMS 
Inclinometer Probe (Sonda 
de Inclinômetro Digital) tem 
o maior nível de precisão de 
sistema da indústria: ±2 mm 

por 25 m, aqui mostrado 
conectado ao cabo.

A RST também fornece 
o cabo mais robusto do 
mercado, com resistência 
à ruptura de 1.8 kN (400 
lbs.) Além disso, nossas 
novas marcas de cabo 
antiderrapantes são 
de inigualável força de 
preensão.

O carretel compacto com 
cabo de 50 m pesa apenas 
4.7 kg, o que facilita o 
manejo com apenas uma 
mão. Está incluído um 
estojo acolchoado para 
transporte.

Interferência
Interferência no conector 
é visivelmente inerente 
em outros inclinômetros 
(esquerda), enquanto 
que o Inclinômetro Digital 
MEMS da RST (direita) 
consegue claramente 
atravessar uma curva 
de raio menor (1.99 m) 
que todos os outros 
inclinômetros.

O novo conector 
desenvolvido pela RST 
é de longe o líder do 
mercado, pois oferece 
o menor grau de 
interferência entre os 
conectores disponíveis. 

Sondas wheelbase 0.5 
m mostradas em tubo de 
inclinômetro de 70 mm 
de diâmetro externo 

Outros inclinômetros Inclinômetro da RST 

MEMÓRIA DO SISTEMA 
OPERACIONAL DO PROCESSADOR

Desde 2003, os sistemas de inclinômetro da RST vem oferecendo o 
menor comprimento total disponível para um determinado 
comprimento base, comparado a inclinômetros concorrentes. 
Audaciosamente, avançamos ainda mais e aprimoramos as 
especificações de ponta do setor - que nós mesmos já estávamos 
liderando. Com um novo raio mínimo negociável do tubo, de 1.99 m, o 
Inclinômetro Digital MEMS da RST pode ainda atravessar uma curva de 
raio menor que todos os outros inclinômetros disponíveis na indústria. 
Um micro-controlador localizado na sonda gerencia a coleta de dados, 
aplica calibragem digital de precisão e provê um rápido tempo de 
acomodação que resulta em coleta de dados altamente eficiente.

O Ultra-Rugged Field PC2 (ultra resistente, para uso em campo) 
funciona como o coletor de dados. Ele fornece interface de usuário de 
alto nível, análise de dados "no furo de sondagem" e comparação 
gráfica com conjuntos de dados prévios.

Raio Mínimo 
Negociável do 
Tubo

Outros inclinômetros:

3.12 m

Inclinômetro da RST:

1.99 m

ULTRA-RUGGED
2Field PC

Sólido como uma 
rocha e apto para atuar 
em campo mesmo nos 
ambientes mais 
extremos. Comunicação 
sem fio entre o cabo de 
controle do inclinômetro 
e o Ultra-Rugged Field 
PC2 assegura 
facilidade de uso e 
confiabilidade, uma vez 
que não há 
preocupação com 
conectores frágeis, 
falhas relacionadas ao 
cabo ou problemas de 
confiabilidade.

Para medir qualquer movimento lateral no 
subsolo, via tubo de inclinômetro, o Digital MEMS 
Inclinometer System da RST Instruments Ltd. foi o 
primeiro e ainda é o melhor, Sistema de 
Inclinômetro Digital MEMS disponível 
no mercado.

EM EVOLUÇÃO + INOVAÇÃO 
O PRIMEIRO

° Área de visão ativa de 109 mm (4.3 
pol.) na diagonal

° WVGA LCD TFT (800x480) - 
orientação de retrato ou paisagem

° LCD com luz de fundo e alta 
visibilidade – contraste brilhante 
mesmo sob luz do sol direta 

° Interface com capacidade touch, 
“oticamente ligada” ao display para 
maior visibilidade.

° Tela resistente a arranhões
° Caneta com corda

VISOR

° Bateria Inteligente Li-Ion 3.7VDC @ 
10600mAh, 38.16Whr

° Bateria dura 20 horas com uma 
única carga (2 a 4 horas para 
carregar)

° Bateria fácil de trocar em campo

ALIMENTAÇÃO

° Temperatura de operação: -30 a 
60°C (-22 a 140°F)

° Bluetooth® classificado para -20°C 
(-4°F)

° IP68 à prova de água e poeira
° À prova de choque (quedas 

múltiplas de 1.5 m (5 ft.) contra 
concreto

° MIL-STD-810G: temp. alta/baixa, 
choque de temperatura, chuva, 
umidade, areia e poeira, imersão, 
vibração, altitude, choque.
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O carretel do inclinômetro 
pode ser carregado sem 
remover a bateria, oferecendo 
até 30 horas de uso contínuo a 
partir de uma carga completa. 
A duração da bateria também 
pode ser vista a partir do 
Ultra-Rugged Field PC².



THE PERFECT PAIR

ANALYSIS SOFTWARE

RST Instruments Ltd.
11545 Kingston St.,
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V32X 0Z5   Canada
Tel: 604-540-1100
Fax: 604-540-1005
Toll Free (North America):
1-800-665-5599
info@rstinstruments.com

inclinalysis
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ORDERING INFO

RST Inclinalysis™ Software screen capture 
shows cumulative displacement of a borehole.

The RST Digital MEMS Inclinometer System and Inclinalysis™ Software 
offer a powerful combination for quick and efficient reduction of large 
volumes of inclinometer data. Data can be analyzed and presented 
quickly in a variety of formats.

RST Inclinalysis™ Software is powerful, yet easy to use. Plotting, 
manipulating data and printing are all only a few clicks away. Menu and
plot functions are designed to be intuitive making the program very 
easy to learn. Designed to complement the Digital MEMS Inclinometer 
System, data is organized in a standard file structure which makes 
importing data seamless between Inclinalysis™ and the Ultra-Rugged 
Field PC2.

Plot
Plot data at the click of 
a button. View several 
plots simultaneously 
across the screen. 
Ability to save multiple 
reports for a single 
borehole.  

Customize
Create custom plot 
titles and change graph 
properties. Change 
reading units instantly 
to millimeters, metres, 
inches or feet.  Specify 
top or bottom data 
reference. Correct for 
bias-shift.  

Import
Import inclinometer 
data in a variety of 
formats from different 
manufacturers 
including spiral data.  

Assess
Create vector plots 
displaying change 
in magnitude and 
direction, and time 
plots to assess the 
rate of movement at a 
particular depth or in 
a specific movement 
zone. Instant visual 
data validation by 
plotting checksum data. 

Compare
Display data in tabular 
format and compare 
directly to plots. Take 
direct measurements 
off any plot.

Intuitive
Menu and plot 
functions are designed 
to be intuitive and 
easy to learn. Cascade 
windows to display 
multiple plots and 
tabular data on the 
same screen. 

rstinstruments.com

SYSTEMS - Metric
IC32003 30 m complete system with 0.5 m probe

IC32005 50 m complete system with 0.5 m probe

IC32075 75 m complete system with 0.5 m probe

IC32010 100 m complete system with 0.5 m probe

125, 150, 200, 250, 300 m and longer systems available 
SYSTEMS - Imperial
IC32110 100 ft complete system with 2 ft probe

IC32115 150 ft complete system with 2 ft probe

IC32120 200 ft complete system with 2 ft probe

IC32130 300 ft complete system with 2 ft probe

400, 500, 600, 800, 1000 ft and longer systems available
OPTIONAL SYSTEM ACCESSORIES
IC35805 Dummy Probe 0.5 m wheelbase - METRIC

IC35802 Dummy Probe 2 ft wheelbase - IMPERIAL

IC32705 Digital MEMS Inclinometer Spiral Sensor
(see separate brochure)

IC35600 RST Inclinalysis™
- Digital Inclinometer Analysis Software

IC35650 Protective Aluminum Carrying Case
- for Inclinometer Probe

Horizontal MEMS Inclinometer 
(probe available in custom lengths in Metric and Imperial units 
- view separate brochure or contact sales at RST Instruments).

INCLUDED SYSTEM COMPONENTS
MEMS Digital Inclinometer probe with protective case

Cable Reel with Wireless Communication System

Cable Reel Carrying Case

Silicone spray for probe/cable connectors

Data collection & transfer software

70 & 85 mm cable grips

Ultra-Rugged Field PC2  (with rechargeable Li-Ion battery)

AC Adapter for Ultra-Rugged Field PC2

AC Adapter for Reel Battery Charger 

USB cable for Ultra-Rugged Field PC2

Quick start guide for Ultra-Rugged Field PC2

Ultra-wide hand strap for Ultra-Rugged Field PC2

Stylus with tether for Ultra-Rugged Field PC2

http://www.linkedin.com/company/rst-instruments-ltd-

INCLINÔMETRO SISTEMA MÉTRICO SISTEMA IMPERIAL
Wheelbase 0.5 m 24 pol. 

Diâmetro da sonda 25.4 mm 1.00 pol.

Comprimento da sonda (incluindo conector) 719 mm 32.6 pol.

Peso da sonda 1.06 kg 2.45 lbs

Material da sonda Aço inoxidável Aço inoxidável

Amplitude de escala total  ±30 graus ±30 graus
(outras faixas disponíveis) 

Resolução de dados 0.005 mm por 500 mm 0.00002 pés por pés

Memória >1,000,000 leituras >1,000,000 leituras

Repetibilidade ±0.002° ±0.002°

Precisão do Sistema ±2 mm por 25 m ±0.1 pol. por 100 pés

Alinhamento de eixo Ajustado digitalmente Ajustado digitalmente

Faixa de temperatura -40 a +70°C -40 a +158°F

Tipo de Sensor Acelerômetro MEMS, Biaxial

CABO
Diâmetro do cabo 6.40 mm (±0.1 mm) 0.25 pol. 

Peso do cabo 2.3 kg / 50 m 3.1 libras / 100 pés 

Resistência à ruptura 1.8 kN 400 libras 

Reforço do cabo Kevlar® ‡  Kevlar® ‡ 

Revestimento do cabo Poliuretano Poliuretano

Estiramento (suspenso em furo de  7.0 mm 0.27 pol. 
sondagem seco de 50 m) 

CARRETÉIS 

Diâmetro do carretel p/ cabo até 75 m  310 mm 12.2 pol. 

Diâmetro do carretel p/ cabo de 100 a 200 m 380 mm 15 pol.

Diâmetro do carretel p/ cabo de +225 m 460 mm 18 pol. 

Peso do carretel com cabo de 50 m (100 ft.)   4.7 kg 8.4 libras 

Conector RST 
Material do cabo 
conector feito em aço 
inoxidável 316. 

Classificação para uso 
subaquático, com 
conexão úmida a 5000 
pés. (1524 m) em água 
salgada.

Inclui alívio de tensão 
de mola para ampliar 
a durabilidade do cabo 
na entrada do conector.

Processador ARM Cortex A8 i.MX53 de 
1.0GHz

° Microsoft® Windows Embedded 
Handheld 6.5.3

° Microsoft® Office Mobile 2010 (Word, 
Excel, PowerPoint, Outlook)

° Bluetooth® Wireless Communication
° Wi-Fi® 802.11b/g/n com alcance 

estendido
° Memória flash interna solid state 512 

MB (2 milhões de conjuntos de dados 
biaxiais)

° Armazenagem flash de 8GB, micro 
slot SD/SDHC acessível ao usuário

° USB Host e Client plus 9-pin RS-232
° Relógio de tempo real registra hora e 

data corretas mesmo sem bateria 

O MAIS CURTO COMPRIMENTO TOTAL

DESDE 2003

DE MENOR INTERFERÊNCIA

COMPARAÇÃO DO CONECTOR

ESPECIFICAÇÕES

O RST Digital MEMS 
Inclinometer Probe 

(Sonda de Inclinômetro 
Digital) tem o maior 
nível de precisão de 
sistema da indústria: 

±2 mm por 25 m, aqui 
mostrado conectado 

ao cabo.

A RST também fornece 
o cabo mais robusto do 
mercado, com resistência 
à ruptura de 1.8 kN (400 
lbs.) Além disso, nossas 
novas marcas de cabo 
antiderrapantes são 
de inigualável força de 
preensão.

O carretel compacto com 
cabo de 50 m pesa apenas 
4.7 kg, o que facilita o 
manejo com apenas uma 
mão. Está incluído um 
estojo acolchoado para 
transporte.

Interferência
Interferência no conector 
é visivelmente inerente 
em outros inclinômetros 
(esquerda), enquanto
que o Inclinômetro Digital 
MEMS da RST (direita) 
consegue claramente 
atravessar uma curva 
de raio menor (1.99 m) 
que todos os outros 
inclinômetros.

O novo conector 
desenvolvido pela RST 
é de longe o líder do 
mercado, pois oferece 
o menor grau de 
interferência entre os 
conectores disponíveis. 

Sondas de distância entre 
eixos 0.5 m mostradas em tubo 
de inclinômetro de 70 mm de 
diâmetro externo 

Outros inclinômetros Inclinômetro da RST 

MEMÓRIA DO SISTEMA
OPERACIONAL DO PROCESSADOR

Desde 2003, os sistemas de inclinômetro da RST vem oferecendo o 
menor comprimento total disponível para um determinado 
comprimento base, comparado a inclinômetros concorrentes. 
Audaciosamente, avançamos ainda mais e aprimoramos as 
especificações de ponta do setor - que nós mesmos já estávamos 
liderando. Com um novo raio mínimo negociável do tubo, de 1.99 m, o 
Inclinômetro Digital MEMS da RST pode ainda atravessar uma curva de 
raio menor que todos os outros inclinômetros disponíveis na indústria. 
Um micro-controlador localizado na sonda gerencia a coleta de dados, 
aplica calibragem digital de precisão e provê um rápido tempo de 
acomodação que resulta em coleta de dados altamente eficiente.

O Ultra-Rugged Field PC2 (ultra resistente, para uso em campo) 
funciona como o coletor de dados. Ele fornece interface de usuário de 
alto nível, análise de dados no local e comparação gráfica com 
conjuntos de dados prévios.

Raio Mínimo 
Negociável do 
Tubo

Outros inclinômetros:

3.12 m

Inclinômetro da RST:

1.99 m

ULTRA-RUGGED
2Field PC

Robusto e apto para 
atuar em campo 
mesmo nos ambientes 
mais extremos. 
Comunicação sem fio 
entre o cabo de controle 
do inclinômetro e o 
Ultra-Rugged Field 
PC2 assegura 
facilidade de uso e 
confiabilidade, uma vez 
que não há 
preocupação com 
conectores frágeis, 
falhas relacionadas ao 
cabo ou problemas de 
confiabilidade.

Para medir qualquer movimento lateral no subsolo, 
via tubo de inclinômetro, o Digital MEMS Inclinometer 
System da RST Instruments Ltd. foi o primeiro e ainda 
é o melhor, Sistema de Inclinômetro Digital MEMS 
disponível no mercado.

EM EVOLUÇÃO + INOVAÇÃO 
O PRIMEIRO

° Área de visão ativa de 109 mm (4.3 
pol.) na diagonal

° WVGA LCD TFT (800x480) - 
orientação de retrato ou paisagem

° LCD com luz de fundo e alta 
visibilidade – contraste brilhante 
mesmo sob luz do sol direta 

° Interface com capacidade touch, 
“oticamente ligada” ao display para 
maior visibilidade.

° Tela resistente a arranhões
° Caneta com corda

VISOR

° Bateria Inteligente Li-Ion 3.7VDC @ 
10600mAh, 38.16Whr

° Bateria dura 20 horas com uma 
única carga (2 a 4 horas para 
carregar)

° Bateria fácil de trocar em campo

ALIMENTAÇÃO

° Temperatura de operação: -30 a 
60°C (-22 a 140°F)

° Bluetooth® classificado para -20°C 
(-4°F)

° IP68 à prova de água e poeira
° À prova de choque (quedas 

múltiplas de 1.5 m (5 pés.) contra 
concreto

° MIL-STD-810G: temp. alta/baixa, 
choque de temperatura, chuva, 
umidade, areia e poeira, imersão, 
vibração, altitude, choque.
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O carretel do inclinômetro 
pode ser carregado 
sem remover a bateria, 
oferecendo até 30 horas de 
uso contínuo a partir de uma 
carga completa. A duração 
da bateria também pode ser 
vista a partir do Ultra-Rugged 
Field PC².

‡ Kevlar® é uma marca registrada da E.I. DuPont de Nemours and Company.
Microsoft® Windows é uma marca registrada da Microsoft Corporation.
Bluetooth é marca de propriedade da Bluetooth SIG, Inc. © Bluetooth SIG, Inc. 2004.
Wi-Fi® é uma marca registrada da Wi-Fi Alliance.
Inclinalysis™ é uma marca registrada da RST Instruments Ltd.
RST Instruments Ltd. se reserva o direito de modificar produtos e especificações sem aviso prévio. ICB0078A Agosto 10 2020 
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