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4 beeps - SEM GPRS ( CPU está em uma área que não oferece serviço GPRS)
6+ beeps - Erro de APN ( Sem crédito em chip pré pago)
Se o celular não atender, ou cair direto na caixa de mensagem, significa que a CPU está desligada ou fora da área de cobertura.
Se ouvir a mensagem que "este telefone não pode realizar este tipo
de ligação", significa que a CPU está fora da área DDD do chip GSM
e que está sem créditos (para chips pré-pagos).
Para cadastrar uma máquina, clique em Opções e a seguir em
Cadastrar Máquina. Informe os dados solicitados em cada campo e
clique em Incluir.
Todos os campos são livres para qualquer tipo de informação digitada, exceto o imei que deverá ser o especificamente fornecido pela
Geodigitus para a máquina sendo cadastrada.

Para editar uma máquina já cadastrada, selecione a máquina e depois clique em Editar
Clique em Fechar para terminar cadastro / edição de máquinas.
Para se conectar à uma CPU Saci, escolha uma das máquinas cadastradas e clique em Conectar WEB
Para se fazer a transferência de estacas, clique no botão Transferir
Estacas, insira a senha e clique em OK.
Todos os cabeçalhos das estacas armazenadas no Saci serão mostradas no quadro, com uma caixa de seleção à esquerda de cada
cabeçalho. Escolha as estacas que deseja transferir e clique no botão
Download
Para se fazer seleções múltiplas, utilize os recursos disponíveis de
seleção em grupo
No quadro à esquerda será apresentado as estacas selecionadas que
estão aguardando transferência e no quadro à direita as estacas já
transferidas.
Quando a transferência terminar, o programa fechará, automaticamente, a janela de telemonitoramento e solicitará o nome do banco
de dados a ser criado com as estacas transferidas.
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Caso a conexão da internet caia por algum motivo, pode-se criar um
banco de dados com as estacas que já haviam sido transferidas antes da queda da conexão. Utilize a opção “A partir dos dados lidos/editados”

Veja abaixo, telas típicas de telemonitoramento (perfuração / concretagem) e transferência de estaca

Tela de PERFURAÇÃO durante um telemonitoramento
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Tela de CONCRETAGEM durante telemonitoramento

Tela de TRANSFERÊNCIA DE ESTACAS durante telemonitoramento
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 Rastreamento e GPS
Este recurso permite o Rastreamento GPS em tempo real.
O rastreamento utiliza o website www.gpsgate.com , que está integrado ao SoftSaci.
Neste site estão cadastrados todos os sistemas Saci que possuem
GPS e podem ser visualizados e rastreados conforme permissões
associados ao login e senha do usuário.
A última localizaçao da máquina, assim como suas últimas movimentações podem ser visualizados. A atualização é efetuada a cada 30
minutos sempre que a cpu SACI estiver ligada e a conexão celular
com a internet estiver ativa.
O Softsaci tem a funcionalidade de memorizar a senha do GpsGate e
dará ao usuário a opção de fazê-lo sempre que o comando for executado.
Caso tenha problemas utilizando o site gpsgate.com dentro do Softsaci, é possível utilizar o mesmo serviço através de um web browser
qualquer (i.e. Internet Explorer, Firefox, Chrome, etc), acessando o
site www.gpsgate.com
Para que este comando funcione, é necessário informar o Login e
senha do Gpsgate no canto superior direito da tela.
Navegue neste site como no Google Maps, inclusive com visualização
por satélite.
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Tela de localização e rastreamento do Softsaci
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Anexo I
Parâmetros de calibração do inclinômetro.
Os parâmetros do inclinômetro que acompanha este manual são:
Identificação do inclinômetro:
Cliente:
Máquina

Parâmetros:
P1:

P2:

P3:

P4:

P5:

P6:

P7:

P8:

Estes parâmetros devem ser digitados na tela de configuração do
SACI.
Os parâmetros do SACI devem ser alterado caso o sensor de inclinação seja trocado ou substituído.
Cada sensor de inclinação possui parâmetros diferentes entre si.
Os parâmetros normalmente também são fornecidos dentro do gabinete do sensor de inclinação.
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Anexo II
Check list kit SACI
Caso o SACI seja fornecido em forma de kit, isto é, não
instalado, o kit é composto dos seguintes itens:
1 CPU SACI Modelo I
1 SLINK TX (rádio para transmissão da pressão de concreto – opcional)
1 sensor de inclinação
1 memosaci
1 sensor de profundidade
1 sensor de pressão de concreto
1 câmara de concreto
1 sensor de pressão do hidráulico (0 à 400 bars)
1 sensor de rotação
Cabos e conectores necessários para instalação e testes
1 CD SoftSaci
1 manual de operação do Saci

——————————————————————————————————
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Anexo III

Cabos externos do Saci
Este documento descreve os cabos externos do SACI que conectam
os sensores e alimentação aos conectores do gabinete do SACI
1 – ALIMENTAÇÃO
Descrição Este cabo faz a conexão entre o conector identificado como ALIMENTAÇÃO no gabinete da SACI e a bateria
No gabinete: Conector plug e capa CPC macho com 4 vias para
cabo.
Outra extremidade do cabo é apenas o fio descascado a ser conectado na bateria 24V, através de fusível de 2A
Comprimento: 10 m (fio duplo c/ sustentação por cabo de aço)
Ligações:
Pino do CPC
Cor do fio
1
Branco
3
Azul
Pinos 2 e 4 do CPC: sem conexão

Polo da bateria
negativo
Positivo (+24V)

2 – PRESSÃO DO CONCRETO
Descrição: Este cabo faz a conexão entre o conector identificado
como Pressão Do Concreto no gabinete da SACI e o sensor de pressão do Concreto
No gabinete: Conector plug e capa CPC macho com 4 vias para
cabo.
No sensor: Cabo padrão M12 com conector M12 em uma das extremidades e fio colorido na outra extremidade.
Código: M12E
Comprimento: 30m ou 40m
——————————————————————————————————
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Ligações:
Pino do CPC
Cor no M12
1
Marron
3
Branco
Pinos 2 e 4 do CPC e azul do M12E: sem conexão
3 – TORQUE
Descrição: Este cabo faz a conexão entre o conector identificado
como Torque no gabinete da SACI e o sensor de pressão do Torque
No gabinete: Conector plug e capa CPC macho com 4 vias para
cabo.
No sensor: Cabo padrão M12 com conector M12 em uma das extremidades e fio colorido na outra extremidade.
Código: M12E
Comprimento: 8 m
Ligações:
Pino do CPC
Cor no M12
1
marrom
3
branco
Pinos 2 e 4 do CPC e azul e preto do M12E: sem conexão
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4 – ROTAÇÃO
Descrição: Este cabo faz a conexão entre o conector identificado
como Rotação no gabinete da SACI e o sensor de rotação
No gabinete: Conector plug e capa CPC macho com 4 vias para
cabo.
No sensor: Cabo padrão M12 com conector M12 em uma das extremidades e fio colorido na outra extremidade.
Código: M12E
Comprimento: 8 m
Ligações:
Pino do CPC
Cor no M12
1
marrom
2
preto
3
azul
Pino 4 do CPC: sem conexão
5 – PROFUNDIDADE
Descrição: Este cabo faz a conexão entre o conector identificado
como Profundidade no gabinete da SACI e o sensor de profundidade.
No gabinete: Conector plug e capa CPC macho com 9 vias para
cabo.
No sensor: Conector circular IP67M (CA6LS) ou circ mini (descontinuado)

Comprimento: conforme torre do equipamento (cabo controle 6x1
NBR7289). Para CA80Super, usar cabo de extensão do SPROF

Lig: Cabo direto
CPC
Cabo
Controle
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6

SPROF I

SPROF II

SPROF III (2 sensores)

Circ mini F

IP67M7V

M12(A)

M12(B)

1
2
4
7
6
3

1
2
3
4
5
6

3 (az)
1 (mr)
4 (pt)

3 (az)
1 (mr)

4 (pt)
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Cabo com extensão do SPROF III
1 -Cabo do Saci até emenda

2 – emenda até sensores

CPC

Cabo
Controle

IP67M7V

IP67F7V

M12(A)

M12(B)

1
2
3
4
5
6

1
2
3
4
5
6

1
2
3
4
5
6

1
2
3
4
5
6

3 (az)
1 (mr)
4 (pt)

3 (az)
1 (mr)

4 (pt)

Cabo com extensão para SPROF II
CPC
IP67F7V
IP67M7V
1
1
1
2
2
2
3
3
3
4
4
4
5
5
5
6
6
6
6 – INCLINOMETRO
Descrição: Este cabo faz a conexão entre o conector identificado
como Inclinômetro no gabinete da SACI e o sensor de inclinação
No gabinete: Conector plug e capa CPC macho com 9 vias para
cabo.
No sensor: Conector plug e capa CPC macho com 9 vias para
cabo.
Comprimento: 10m (cabo controle 6x1 NBR7289)
Ligações:
Pino do CPC
Cabo Controle
Pino CPC
1
1
1
2
2
2
3
3
3
4
4
4
5
5
5
6
6
6
Pinos 8 e 9 do CPC: sem conexão
——————————————————————————————————
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7 – Recarga do SlinkTx
Descrição: Este cabo é usado para recarregar a bateria do radio slinktx (com CPC) ou slink2tx(com CA6LD)
Ligações:
- um dos lados na bateria de 12V, através de fusível de 2A
Comprimento: 20 ou 30m (fio duplo c/ sustentação por cabo de aço)
6.1 Para ligação na bateria
Ligações:
CPC ou CA6LD Cor fio
1
Branco
3
Azul

Sinal
0V
+12V

6.2 Para ligação na CPU (conector lateral “Recarga Slink)
Ligações:
CA6LD
CPC (24)* Cor fio
Sinal
1
1
Branco
0V
3
3
Azul
+12V
*Pinos 2 e 4 do CPC em curto (2  4)
7 – LED DE TESTE
Descrição: Usado para testes dos cabos do torque, pressão de concreto e cabo do slink (ver boltec0107)
Confecção: Soldar um resistor de 2K2 no catodo de um led e
proteger solda com termo-contrátil preto (servirá de identificação)

——————————————————————————————————
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IDENTIFICAÇÃO DA PINAGEM E PAINEL
SACI

Conector CPC 4V

ROTAÇÃO TORQUE INCLINÔMETRO PROF

P. CONC

ALIMENT
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Anexo IV
Termo de Garantia
Duração: 1 ano, exceto sensores de pressão e de profundidade cuja
garantia é de 6 meses
Local de Prestação da Garantia: Bancada. Considera-se “bancada” o
atendimento no qual o produto garantido deve ser entregue pelo cliente nos locais indicados pela GeoDigitus para reparo. No caso de
atendimento “on site” (atendimento prestado no endereço do cliente),
as despesas de locomoção, hospedagem e alimentação ocorrerão
por conta do cliente.
Extensão da Garantia:
A GeoDigitus garante ao usuário final, que o equipamento Saci e os
sensores e acessórios suportados e fornecidos pela GeoDigitus,
quando adequadamente instalados, são livres de defeitos nos materiais e na fabricação pelo período de 12 (doze) meses (ou 6 meses), o
qual se inicia na data de compra pelo cliente.
Se a GeoDigitus receber, durante o período de garantia aplicável,
notificação de um defeito em um equipamento / sensor / acessório
que esteja coberto pela garantia, o produto, comprovadamente defeituoso por fato imputável à GeoDigitus, será reparado ou substituído à
critério exclusivo da GeoDigitus.
Qualquer produto de substituição pode ser novo ou equivalente a
novo, desde que tenha funcionalidade, no mínimo, igual à do produto
que venha a substituir.
Limitações da Garantia:
A garantia cobre somente aqueles defeitos que surgem como resultado de uso normal do produto e não se aplica ao seguinte:
 Instalação imprópria ou inadequada
 Modificação não autorizada ou uso indevido
 Operação fora das especificações
 Local de instalação ou manutenção imprópria
——————————————————————————————————
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Danos decorrentes do transporte ou embalagem inadequados
utilizados pelo cliente durante o prazo de garantia
Danos decorrentes de fatos da natureza, guerra ou conturbações
civis
As baterias, no caso do acessório Slink

Limitações de Responsabilidade:
As soluções fornecidas neste termo de garantia são únicas e exclusivas oferecidas ao cliente.
Sob hipótese alguma a GeoDigitus será responsável por quaisquer
danos diretos, indiretos, inclusive lucros cessantes, especiais, incidentais ou consequenciais seja baseado em contrato, ato lícito, prejuízo ou outra teoria legal.

——————————————————————————————————
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Anexo V
Formato do arquivo memosaci.dat
O arquivo memosaci.dat é uma cópia do cartucho MemoSaci (ou dos
dados transferidos pela Internet) e é gerado pelo SoftSaci
Caso o SoftSaci tenha sido instalado no diretório sugerido pelo programa de instalação, este arquivo encontra-se no diretório c:\SoftSaci
Cada estaca tem um cabeçalho de 12 linhas, da seguinte forma:
linha 1: versão do formato - Vxxx onde xxx são dígitos decimais
linha 2: Campo "contrato" da estaca
linha 3: Campo "obra" da estaca
linha 4: Campo "número" da estaca
linha 5: Campo "diâmetro" da estaca, em milímetros
linha 6: Campo "bomba" da estaca, volume da bomba de concreto
em decilitros (décimos de litro).
linha 7: inclinação X, inclinação Y (em décimos de grau)
linha 8: numero de pulsos por rotação
linha 9: data e hora do início da perfuração
linha 10: data e hora do final da perfuração
linha 11: data e hora do início da concretagem
linha 12: data e hora do final da concretagem

As linhas seguintes contém os dados coletados durante a operação.
A estaca é dividida em "fatias" de 8cm cada. Para cada fatia são armazenados um indicador de tempo de execução, e os dados de pressão, torque, volume de concreto e rotação.

São 3 campos numéricos em cada linha, separados por vírgula.
- O primeiro campo contem um indicador de tempo (tick). Um segundo tem 93,75 ticks. Para se saber o tempo de execução de uma fatia,
deve-se subtrair do valor deste campo, o valor deste mesmo campo
da fatia anterior, e dividir o resultado por 93,75.
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- O segundo campo contem, durante a perfuração, o número de pulsos detectados pelo sensor de rotação durante esta fatia, e durante a
concretagem, a pressão média do concreto durante esta fatia.
- O terceiro campo contem, durante a perfuração, o torque médio
durante esta fatia, e durante a concretagem, o numero de pulsos de
concreto detectados durante esta fatia.
O término da perfuração é indicado por uma linha com o mesmo valor
no campo de tempo (primeiro), que o da linha anterior.
O término da estaca é indicado por uma linha em branco ou, se for a
última, o fim do arquivo.
Observações:
-para se calcular o volume de concreto, deve-se multiplicar o numero
de pulsos pelo volume da bomba.
- para se calcular a rotação, deve-se dividir o número de pulsos pelo
número de pulsos por rotação configurado no setup, e então dividir
pelo tempo de execução da fatia em minutos.
- os valores da pressão do concreto estão numa escala, de tal maneira que 256 equivale a 25bar e 0 (zero) equivale a -3,32bar.
- os valores do torque estão numa escala, de tal maneira que 256
equivale a 400bar e 0 (zero) equivale a -53,1bar.
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Anexo VI
Solucionando problemas
BOLETIM TÉCNICO

No. 01 / 2007
Data: abril 2007

Para: Todos clientes
Recebido por:
Assunto:

LED DE TESTES

Apresentamos instruções de uso da ferramenta Led de Testes, que
acompanha o equipamento.
O Led de Testes consiste de um led vermelho em série com um resistor de 2K2, e deve ser usado para testes do cabo e das seguintes
entradas: torque, pressão do concreto e rádio slink
Quando houver referência ao conector do cabo (do sensor de concreto ou torque), veja a fig 1 para referência da pinagem.
Quando houver referência ao conector da CPU (do sensor de concreto ou torque), veja a fig 2 para referência da pinagem
I – Testando o cabo e a entrada do sensor de concreto
 I.1 – teste do cabo do sensor de concreto
o Conecte o led entre os pinos 1 e 3 do conector Pressão de Concreto da CPU (lado preto do led no pino
3)
o Ligue a CPU e coloque no modo Concretando: O led
deve acender e deve ser apresentada uma pressão
entre 1.0 e 2.0 bar na pressão de concreto (para alimentação em 12V) ou entre 8.5 e 9.5 bar para alimentação em 24V
o Com a CPU ainda ligada, retire o led e a mensagem
Sensor Desligado deverá aparecer
——————————————————————————————————
GeoDigitus

Pag. 51

Manual de Operação SACI

o

o

Rev. 2.00

Conecte o cabo do sensor de concreto na CPU e conecte o led entre os pinos 1 e 2 do conector do cabo
(lado preto do led no pino 2). O led deve acender e
deve ser apresentada uma pressão entre 1.0 e 2.0
bar na pressão de concreto (para alimentação em
12V) ou entre 8.5 e 9.5 bar para alimentação em 24V
Desconecte o cabo do sensor de concreto da CPU e
desligue a CPU

II – Testando o rádio Slink
 II.1 – teste do cabo do sensor de concreto
o Ligue a CPU e o rádio e coloque no modo Concretando: a mensagem sensor desconectado deverá
aparecer
o Conecte o led entre os pinos 1 e 2 do conector do
sensor de concreto do rádio (lado preto do led no pino 2): o led deve piscar numa freqüência de 10 vezes por segundo e deve ser apresentada uma pressão entre 2.5 e 3.5 bar na pressão de concreto ( se o
rádio estiver sendo carregado, pela CPU, a pressão
deve ser entre 1.3 e 2.3 bars)
o Se a mensagem Slink Inativo aparecer, então o rádio
está desligado ou descarregado ou com defeito
o Se a mensagem Sensor Desligado aparecer e o led,
ao ser conectado, não piscar, então o cabo está interrompido
III– Testando o cabo e a entrada do sensor de torque
 III.1 – teste do cabo do sensor de torque
o Conecte o led entre os pinos 1 e 2 do conector Torque da CPU (lado preto do led no pino 1)
o Ligue a CPU e coloque no modo Perfurando: O led
deve acender e deve ser apresentada uma pressão
entre +015 e +035 bar no Torque (para alimentação
em 12V) ou entre +110 e +140 bar para alimentação
em 24V
o Com a CPU ainda ligada, retire o led e deve ser apresentada uma pressão de -100bar
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Figura 1 – Conector do cabo

Figura 2 – Conector da CPU
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ANEXO VII
RÁDIO SLINK
O SLINK é um acessório opcional do Saci que permite a comunicação
do Saci com o sensor de concreto através de link de rádio, eliminando-se assim a cabeação de ligação do sensor de concreto ao Saci.
A instalação do Slink em um equipamento já em funcionamento deve
ser feita pela GeoDigitus, pois é necessário a alteração do computador do Saci. (instalação da placa receptora e antena)
O Slink é composto por 2 módulos: o módulo RX (receptor) que é
instalado dentro do computador e do módulo TX que é instalado junto à camara de concreto e ao sensor de concreto..
O módulo TX funciona energizado por baterias de alta performance
que são recarregadas pelo carregador existente dentro do próprio
módulo. Deve-se simplesmente conectar o cabo específico de recarga entre o rádio e o conector localizado na lateral da CPU (um led
vermelho indicador de energização acende ao lado deste conector) ,
que as baterias são recarregadas automaticamente.
Cada carga completa das baterias alimenta o transmissor por cerca
de 7 dias.
Uma recarga completa das baterias, considerando que as baterias
estejam totalmente descarregadas, demora cerca de 8 horas
As baterias devem ser recarregadas quando a mensagem “Bateria
Fraca” aparecer no lugar da pressão do concreto e na tela Menu Geral ou quando o led assim o indicar (pisca 2 vezes a cada
10segundos)
Se no lugar da pressão de concreto aparecer a mensagem “Slink
Inativo”, é porque não está havendo comunicação entre o módulo
receptor e o transmissor. Isto pode ser causado por uma bateria totalmente descarregada ou por um defeito em um dos 2 módulos.
A potencia do sinal recebido é mostrada através de um gráfico de
barras horizontais localizado no canto inferior esquerdo durante a
fase de perfuração e concretagem. A potência máxima é representa——————————————————————————————————
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da por 10 barras. É normal a variação constante entre 9 e 10 barras e
esporadicamente entre 2 e 10 barras.
A mensagem SENSOR DESCONECTADO no local da pressão do
concreto é indicação de que o sensor de concreto não está devidamente conectado ao Slink, ou que o sensor de concreto está defeituoso. (indica que a transmissão do rádio está OK)
O SLINK possui um led localizado ao lado do conector de carga das
baterias que fornece informações sobre o estado das baterias, de
acordo com a seguinte tabela:
Situação do led:
Led Apagado
Led Aceso (conector conectado)
Pisca a cada 10s
Pisca 2 vezes a cada 10s
Pisca a cada 1s (conector conectado)
Pisca rápido por 9s

OBS:





Informação fornecida:
Bateria descarregada ou rádio desligado
Bateria carregada
Funcionamento normal
Bateria fraca
Carregando
O rádio foi ligado neste momento

Uma carga extra na bateria é obtida, deixando o carregador
conectado por mais 1 hora após o led indicar Bateria Carregada (led aceso fixo)
Não é recomendado deixar o rádio carregando por mais de
48 horas
O comprimento da antena do slink deve ser de 17,3cm (para
a freqüência de 433MHz) e de 23,8cm (para 315MHz) e de
18,0cm (para 418MHz)
A informação sobre o status do rádio também é fornecido na
tela Menu Geral
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Anexo VIII
Lista de peças para reposição
Caso necessite de alguma peça de reposição para o Saci, consulte a
GeoDigitus informando o código conforme lista abaixo:

Item

Código

1

SLINK2TX

2
3
4
5
6
7

SLINK2RX
SC_BD
ST
SINCL
SROT
SPROF

8
9

MEMO_USB

LINKBAT

10
11
12
13

CPC
PIN
Ferramenta CPC
CB-IP67-2

14

CB-SC-30

15
16
17
18
19

CB-SC-40
CB-SROT-10
CB_SPROF I
CB-BAT
CB-BAT-IP67

20

KITCBSACI

21
22

Luva 4" ou 5"
CB_Alim

Descrição
módulo para transmissão da pressão de concreto
por rádio
módulo para recepção da pressão de concreto por
rádio
sensor de concreto
sensor de torque
sensor de inclinação
sensor de rotação
sensor de profundidade
módulo de memória p/ transferëncia de dados do
Saci p/ Micro
bateria NiMH 14V recarregável para S-LINK-TX
Conector CPC de 4 ou 9 vias (sem pinos). Painel
ou cabo
Pino macho ou femea para conector CPC
Ferramenta extratora de pino CPC
cabo IP67 c/ 2m para SC, ST ou SROT
cabo de emergência para sensor de concreto c/
30m. Substitui SLINK
cabo de emergência para sensor de concreto c/
40m. Substitui SLINK
cabo para sensor de rotação (10m)
cabo com 30m para sensor de profundidade mod I
cabo c/ 30m p/ carga bateria do rádio
cabo c/ 30m p/ carga bateria do rádio IP67
kit cabos de teste ( rot + torque + incl + prof).
1.5m
luva para camara de concreto. Modelo I (lisa) e
modelo II (carretel)
cabo de alimentação completo para SACI
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24
25
26
27
28
29
30
31
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ROLDANA
CB_SPROF II

roldana de nylon para Sprof
cabo IP67 com 9m para sprof II
conector IP67 Femea 7 vias para sprof e Cabo
CON_IP67F 7V CB recarga
CON_IP67M 7V CB conector IP67 Macho 7 vias para cabo sprof
joelho cc
Joelho camara de concreto
nipples cc
Nipples SC camara de concreto
TE-SC
TE com bujão
antena rosq
antena para slink2Rx
roldana grande
diametro 160mmm
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ANEXO IX
Volumes teórico de algumas bombas de concreto
O volume bombeado pelas bombas de concreto não é um valor exato, depende da eficiência de bombeamento. Temos o volume teórico,
ou seja, a área correspondente ao diâmetro interno multiplicado pelo
curso do embolo. A experiência diz que o volume bombeado não é
maior que 95% do volume teórico e pode chegar a menos de 85%.
Aconselhamos usar 90% inicialmente e aferir ao longo da obra o volume exato. Quanto melhor a manutenção da bomba melhor a eficiência.
Abaixo temos uma tabela de valores, em decilitros, do volume bombeado para algumas bombas:
Marca
Schwing
Schwing
Schwing
Schwing
Schwing
Putzmeister
Putzmeister
Putzmeister
Putzmeister
Putzmeister
Putzmeister
Putzmeister
Putzmeister
Putzmeister
Putzmeister
Putzmeister
Putzmeister
Putzmeister

Modelo
BPL500HD
BPL600HD
BP250HDE
BP250HDD
BP900
BSA1003D
TS2030
TS2050
BRF1405
BA1405D
BA1405E
BSA1405D
BRF1406
BRF1410
BRA1400
BSA1406D
BRF1408
BRA1400

Cilindro(mm) 100% 95% 90% 85%
290 275 259
180 X 1.200 305
338 320 302
180 X 1.400 355
199 189 179
150 X 1.200 210
210
199 189 179
150 X 1.200
478 452 428
200 X 1.600 503
235 223 210
150 X 1.400 247
138
131 124 117
152 X 762
252
239 227 214
180 X 990
338 320 178
180 X 1.400 355
338 320 178
180 X 1.400 355
338 320 178
180 X 1.400 355
355
338 320 178
180 X 1.400
418 396 374
200 X 1.400 440
418 396 374
200 X 1.400 440
418 396 374
200 X 1.400 440
440
418 396 374
200 X 1.400
551 522 493
230 X 1.400 580
551 522 493
230 X 1.400 580

Nota: Agradecemos ao Eng. Eduardo Stern que, gentilmente, redigiu este anexo IX
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Anexo X
Manutenção preventiva periódica

Aconselhamos que todo o sistema SACI tenha a seguinte rotina de
manutenção preventiva:

1 - Câmara de concreto
- verificar e completar líquido da câmara no início de cada obra ou a
cada 30 dias (usar água destilada, de bateria). Colocar o ´liquido
pela abertura superior do Te do sensor de concreto.
IMPORTANTE: abrir o respiradouro do lado oposto ao sensor de
concreto para que o ar saia da câmara de concreto. O volume total de
líquido da câmara de concreto é de cerca de 110ml
- verificar condições da borracha e orings de vedação a cada 6 meses
(desmontagem completa da câmara)
2 - Sensor de concreto
- verificar acumulo de sujeira e fazer limpeza nas conexões hidráulicas do sensor e no sensor a cada 6 meses
- testar o sensor de concreto com cabo de teste a cada 6 meses (para
identificação de sujeira acumulada)
3 - radio
- trocar conjunto de baterias a cada 2 anos ou quando a carga da
bateria estiver durando menos que 72 horas
4 - CPU
- fazer calibração a cada 12 meses (para emissão do termo de aferição). O equipamento deverá ser enviado para o laboratório da Geodigitus para emissão do mesmo
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5 - cabos
- fazer inspeção visual a cada montagem da máquina, incluindo coectores em ambas extremidades e ao longo do cabo
6 - alimentação
- verificar conexão ( possível corrosão) do cabo de alimentação conectado às baterias da máquina a cada 3 meses
7 - sensor de profundidade
- verificar desgaste, alinhamento e pressão da mola a cada montagem da máquina (procedimento desnecessário no sprof mod III)
- checar calibração a cada início de obra
8 - sensor de rotação
- verificar e ajustar distancia a cada montagem da máquina (procedimento desnecessário caso possua speed sensor)
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