
 

MODELO EHOS-35

INTRODUÇÃO

O EHOS-35 sistema de resolução de transbordamento hidráulico modelo é apropriado para a medição 

de assentamento ou na alçada de um aterro de uma barragem ou em preenchimentos, onde a célula 

assentamento (sensor) e estrutura terminal ou sala de observação pode ser quase a mesma elevação. 

DESCRIÇÃO 

O medidor de liquidação estouro hidráulica, basicamente, consiste no seguinte:

• Liquidação de células com ligações de descarga, abertura de ar e tubos de drenagem. 

• Polietileno revestido tubos de nylon duplo - um para estouro e outra para saída de ar. 

• tubo de nylon para a drenagem da água de transbordo. Este tubo é de um diâmetro maior do que os tubos de 

transbordamento ou de ventilação de ar.

• indicador de nível, que consiste de um canal extrudido aluminuim no qual estão montados um 

tubo de vidro com uma escala graduada adjacente e diversas válvulas de corte 

• Uma bomba de água é necessária para a água que circula através do sistema. 

Princípio de funcionamento

O medidor de liquidação estouro hidráulico trabalha com o princípio tubo de 'U'. O sistema é constituído 

por uma célula de acordo selado ligado a um indicador de nível através de um tubo de descarga. A célula 

de liquidação pode ser instalado em um aterro ou construção de concreto. Em preenchimentos de terra, é 

melhor instalar a célula em uma base de concreto.

A célula de liquidação está bem lançado em um bloco de concreto na estrutura no local onde o 

estabelecimento está a ser monitorado. indicador de nível é normalmente construído em terreno estável. 

Se não, um método de levantamento deve ser usado para monitorar sua elevação no momento de tomar 

uma leitura. Qualquer solução ou alçada na célula de assentamento pode ser medido na escala mm 

adjacente ao tubo de nível indicador de vidro. O calibre é normalmente lido por bombeamento em um 

pouco de água arejada-de através do tubo de descarga no interior da célula de liquidação e deixando nível 

no tubo de indicador de nível visível estabilizar à mesma altura, tal como no tubo de descarga. O tubo de 

drenagem permite que a água excedente do tubo de descarga para escoar para fora a partir da célula. O 

tubo de ventilação de ar mantém o interior da célula assentamento à pressão atmosférica.

EHOS-35/1 Standpipes estão disponíveis no comprimento apropriado (solução intervalo + 0,5 m) 

de acordo com expectativa de liquidação.

CARACTERÍSTICAS

• Confiável, precisa e simples de ler. 

• Adequado para controlo remoto 

leitura de liquidação. 

• Medição possível para 

inacessível 

Localizações. 

• precisão geral ± 2 mm ± 5 mm. 

• Lendo afectada por variação da 

temperatura. 

APLICAÇÕES

• Liquidação ou heave em aterros, 

fundações de aterro e barragens de 

terra. 

• Assentamento sob 

bui fundação lding e tanques. 

• Assentamento sob 

pilares de pontes, pilares e muros de 

retenção e, devido ao 

encapsulamento e mineração. 

OVERFLOW HIDRÁULICO 

GAGE LIQUIDAÇÃO 



 

EHOS-35/2 capacidade da célula de assentamento depende do 

volume da água contida na tubagem de ligação a célula do 

indicador de nível. Dependendo comprimentos de 

tubagem até 60 m, 150 m e 300 m, as células estão 

disponíveis em capacidades de 2, 5 e 10 litros 

respectivamente.

EHP-03/10 tubo de nylon dupla de 6 mm de diâmetro externo x 4 

mm ID (classificação de pressão de 3,5 MPa) .., um branco 

e um negro de secção transversal uniforme 

anexo em polietileno 

revestimento.

EHP-04/10 tubos de nylon 8 milímetros OD x 5 mm ID (classificação de 

pressão de 3,5 MPa) em comprimento adequado para drenagem.

EHOS-35/5 água de-ar em 5, 10 ou 20 litros.

EHOS-35 / 6.1 Mono-bloco 0,25 bomba centrífuga HP EHOS-35 / 6.1 Mono-bloco 0,25 bomba centrífuga HP 

operando em 230 VCA monofásica.

EHOS-35 / 6.2 bombas de pé (opcional para EHOS-35 / 6,1).EHOS-35 / 6.2 bombas de pé (opcional para EHOS-35 / 6,1).

DIAGRAMA ESQUEMÁTICO

* Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.
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