
IRIS  INSTRUMENTS

SYSCAL Junior 
        RESISTIVIDADE

PARA APLICAÇÕES

AMBIENTAIS
♦ Compacto e de fácil manuseio
♦ Medição de resistividade elétrica e

cargabilidade(IP)

♦ 2 canais de recepção simultâneos

♦ Saídas: 400 V – 100 W – 1.25 A

CARACTERÍSTICAS 

• Medição controlada por microprocessador de 
resistividade elétrica e capacidade de cargabilidade

• Display de LCD com 4 linhas de 20 caracteres 

• Display de tensão, intensidade, SP, desvio padrão
• Cálculo de resistividade para a maioria dos arranjos: 

Schlumberger, Wenner, Gradient, Dipolo-Dipolo, Polo-

Dipolo, Polo-Polo
• Memória interna para mais de 44 800 leituras, 

transferência de dados para PC por USB ou link serial 

• Capacidade para acionar o sistema automático de 
comutação multieletrodo (Switch Plus e Switch Pro)

PRINCIPAIS APLICAÇÕES

Sondagem e perfilagem de resistividade para: 

• Mapeamento e controle de poluição
• Controle de salinidade
• Exploração de águas subterrâneas de 

baixa profundidade
• Determinação da profundidade das 

rochas
•  Localização de rochas com desgaste
• Profundidade e espessura de aquíferos 
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SYSCAL Junior 

PESQUISA PARA RESISTIVIDADE 

• Objetivo: obter imagem do subsolo e estruturas geológicas por meio 
da interface de medições elétricas 

• Método: transmissão da corrente I através de dois eletrodos e medição 
da tensão V com dois outros eletrodos

• Resistividade Aparente: ρ = K*V/I, K dependendo da escolha do 
arranjo do eletrodo e sua distância

• Sondagem elétrica: determinação da profundidade e espessura das 
camadas pela variação da resistividade elétrica 

• Perfil elétrico: demonstra áreas de anomalias pelas variações laterais 
de resistividade

• Aplicações: Estudos ambientais, investigações para águas 
subterrâneas, engenharia civil, arqueologia

FÁCIL MANUSEIO

É simples e rápido fazer a leitura do SYSCAL Junior: 

• Aperte  SPACING para colocar o espaço AB/2 e MN/2

• Pressione START : V e I surgirão no display enquanto a medição 
acontece 

• Pressione RESULT para a leitura dos valores de cargabilidade e 
resistividade aparentes 

• Pressione MEMORY  para o armazenamento dos dados
ACURACIDADE 

• Monitoramento de ruído antes da captura de dados
• Compensação SP incluindo desvio linear
• Empilhamento digital para redução de ruído
• Desvio padrão computado

CONFIABILIDADE 

• Resistência às condições do tempo
• Largo alcance de temperatura quando em funcionamento:  de  -20°C a 

+70°C

• Fibra de vidro resistente a choques 

ACESSÓRIO:  SISTEMA MULTI-ELETRODO 

O SYSCAL Junior pode ser conectado a uma caixa externa de medição de 
eletrodos  (Switch Plus ou Switch Pro; até 192 eletrodos) para realizar uma 
sequência de medidas automáticas 

SOFTWARE DE INTERPRETAÇÃO DE DADOS 

• IX1D ou WINSEV (PC), para interpretação de sondagens elétricas 

(na hipótese de camadas planas e horizontais)

• TOMOLab, RES2DINV ou X2IPI, para a inversão de pseudocortes em 
resistividade 2D

• ERTLab ou RES3DINV (PC), para inversão de resistividade em 
levantamentos 3D

ESPECIFICAÇÕES DE SAÍDA DE TENSÃO 

• Corrente máxima até 1250 mA

• Tensão até 400V (800V pico a pico)

• Potência até 100 W

• Escolha do ciclo da injeção de corrente: 
0.25, 0.5, 1, 2, 4 ou  8s e precisão da 
medição de corrente: 0,5% típico

ESPECIFICAÇÕES DE RECEPÇÃO

• 2 canais simultâneos de recepção
• Procedimento de medição:

calibração e ganho automáticos
• Impedância de entrada: 100 MΩ
• Tensão de entrada protegida até 1000V, 

variação de –15 V a +15 V

• Filtro de rejeição entre 50 Hz e 60 Hz

• Precisão da medição da tensão:

0.5% típico
• Redução de ruído: acumulação variável 

de 1 a 255 ciclos.

• Compensação SP incluída na correção de 
derivação linear

• Acuracidade global: 0,5% típico
• Polarização induzida (cargabilidade) 

medição sobre 20 janelas pré-definidas 

• Acuracidade da cargabilidade:   1% do 
valor para uma tensão acima de10 mV

ESPECIFICAÇÕES GERAIS 

• Dimensões: 31 x 21 x 21 cm

• Peso: 10 kg

• Temperatura de operação:  -20 to +70 °C

• Dados de memória flash: mais de 44 800 
leituras

• USB e kink serial RS-232 para o download 
de dados

• Possibilidade de armazenamento de dados 
externo com cartão SD: 7 000 000 de 
leituras (opção)

• Alimentação: bateria interna recarregável 
de 12V, 7 Ah ou bateria externa de carro de 
12 V

• Autonomia com  bateria interna: mais de 
6 000 leituras para uma corrente de saída de  
20 mA e resistência de eletrodo de10 kΩ 

com 10 segundos de injeção por cada 
tempo de leitura 

• Botão de emergência para segurança

Especificações sujeitas a alterações sem aviso prévio.
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