
O cabo com hidrofone BHC5 é usado para receber ondas P em poços com água. Ele consiste em um cabo para fundo de poço 
contendo uma corda de tensão Kevlar e uma série de hidrofones moldados em intervalos pré-definidos. Cada hidrofone é 
composto por um sensor com uma placa de pré-amplificação. As placas eletrônicas são alimentadas na superfície por pilhas AA. 
As placas amplificadoras BHC5 estão equipadas com uma função de teste interno para permitir uma verificação da qualidade a 
qualquer momento. A função de teste emite um sinal sintético em cada canal onde os fatores de amplificação podem ser avaliados. 
O cabo é finalizado com um conector para sismógrafo.

Cabo BHC5 em tambor,  hidrofones no cabo e caixa de bateria para 
pre-ampli�cação. Acessórios, como o dispositivo bobinador de cabo 
em tambor e o dispositivo de fixação auxiliam no posicionamento e 
fixação adequados do cabo durante a operação. 

Checagem de qualidade
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Detalhes Técnicos
Sensor de hidrofone: SQ54 ou AQ2000

Resposta de frequência: nível de  1 a 10.000 Hz

Pré-Ampli�cação: 4 ou 10 x

Função teste:  Interno com sinal sintético

Energia: pilha AA (caixa de bateria na superfície )

Profundidade de operação: Até 500 m

Quantidade de hidrofones: 24 (ou mais sob demanda)

Intervalo do hidrofone: 1 m (outros intervalos sob demanda) 

Diâmetro do hidrofone: 40 mm

Peso do cabo no ar por metro: 200 g

Força do cabo: 4700 N

Diâmtero do furo Min. 50 mm

Indicador de profundidade: Marcador de cabo a cada 2m

Conector: Para qualquer sismógrafo

Armazenamento: Em tambor

BHC5 |Cabo com hidrofone

Dados

A saída de sinal da função teste mostra um sinal de teste sintético 
gerado por cada placa de amplificação.
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