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Contador de profundidade
óptico

Aparelho de medição leve, 
compacto e fácil de usar

GARANTA A EXATIDÃO DA 
MEDIÇÃO COM UM CONTROLE DE 
PROFUNDIDADE PRECISO



Atuação

Accuracy 1/1000

Temperature -20°C to 60°C
(-4°F to 140°F)

Bluetooth® range 20m

Dispositivo compacto e leve 
para medir a profundidade do cabo wireline depth

O aparelho contador de profundidade óptico da SPT foi projetado para ser montado na haste de perfuração. Um dos 
benefícios em comparação com outros dispositivos de medição é que ele mede a profundidade em cabos que variam 
de 4 mm até 10 mm (0,15" a 0,39") de diâmetro. Este dispositivo funcionará tanto em furos revestidos quanto abertos, 
usando um tripé ou dispositivo de fixação.

Medição de cabo na entrada e saída do furo de sondagem
Este dispositivo mede a metragem de cabo de aço que se move para dentro e também para fora do furo. A roldana 
de medição é acoplada a um codificador que transmite sinais elétricos através de um cabo para a caixa Bluetooth® 
e/ou computador de registro.

Conexão sem fio de longo alcance
O contador de profundidade óptico da SPT se integra perfeitamente a qualquer conjunto de aplicativos móveis SPT. 
Utilizando nossa conexão Bluetooth® de longa distância de até 20m, o trabalho pode ser realizado com segurança em 
qualquer ambiente. As informações são automaticamente transferidas e incorporadas ao software de registro da SPT.

Contador de profundidade óptico
Especificações

Equipamento

Grau de proteção IP66
Tipo de bateria Li-Ion
Duração da bateria 12 horas
Dados do codificador 
de entrada 

Pushpull, open drain, 
coletor aberto

Comunicação Bluetooth/USB 2.0
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