
EL
Escalas limnimétricas

- Escalas metálicas
- Montagem vertical ou inclinada
- Facilidade de leitura, devido à sua largura

de visualização
- Resistentes à corrosão, as intempéries,

água do mar ...

APLICAÇÔES

Visualização do nível de água em barragens, depósitos, lagoas, rios ...
Muito resistente a corrosão, a água do mar e condições adversas

DESCRIÇÃO

As escalas limnimétricas verticais ou inclinadas são recomendadas para a
visualização do nível da água em barragens, lagoas e para águas salgadas ... De
construção robusta, as escalas limnimétricas, fabricadas em alumínio fundido, são
resistentes a águas muito carregadas assim como à água do mar.

O módulo de base com suas graduações e numerações é fabricado numa única
peça com uma largura total de 15 cm. Os módulos são fornecidos em elementos de
1 metro de comprimento, graduados em centímetros e com numerações a cada
decímetro. Cada elemento possui duas furações em cada extremidade facilitando a
sua instalação em obra.

Vantagens :

• Fácil instalação
Instalação simplificada pelas duas furações existentes nas duas extremidades de
cada elemento.

• Extensa duração de utilização
A escala é constituída por uma liga ligeira de alto rendimento garantido uma
extensa duração de utilização em relação as escalas tradicionais realizadas em
cerâmica ou de plástico.

• Concepção robusta
O elemento de base com escala graduada e respectiva numeração é constituída
por uma única peça. Esta concepção garante uma perfeita resistência dos relevos
mesmo após frios extremos com presencia de gelo na régua.

• Modular
Os conjuntos são fornecidos por troços de 1 metro permitindo a fácil substituição
dos elementos danificados por navios ou outros obstáculos.
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Montagem Vertical ou inclinada
Material Alumínio fundido
Largura 15 cm (outras sob pedido)
Espessura 7 mm (base 5 mm + números 2 mm)
Peso 2,5 Kg/m
Graduação Em standard : graduação a cada cm e numeração a cada dm

Outras sob pedido
Pintura plastificada Poliéster isocianato
Cores Graduações e numerações pretas, em fundo amarelo

Outras sob pedido

CÓDIGOS E REFERÊNCIAS

Código Referência Designação
581 010 EL/V Escala limnimétrica vertical ( graduação e numeração pretas com fundo amarelo)
581 020 EL/I Escala limnimétrica inclinada ( graduação e numeração pretas com fundo amarelo)

Exemplos de numerações e cores :
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