
 

VISÃO GERAL 

O sistema de medição de alta sensibilidade do nível de líquido assentamento ESM-30V é concebido 

para a medição remota de assentamento diferencial minutos em túneis, pontes e edifícios, etc, com 

elevada precisão. 

OPERAÇÃO 

Modelo ESM-30V consiste de dois ou mais sistemas de assentamento com os recipientes cheios de fluido 

interligados em série por um tubo cheio de líquido.  

Cada sistema consiste basicamente de uma variedade de vibração transdutor de baixa força fio com alta 

sensibilidade. Um cilindro submersível está suspenso a partir do transdutor de força vibratória de arame para 

um recipiente cheio de líquido. O cilindro submersível está parcialmente submerso no líquido no recipiente. 

O transdutor de força vibratória fio utilizado é ventilado com o tubo de ventilação terminada em armadilha de 

uma câmara de dessecante de humidade, através de uma linha de ventilação comum. A abertura de 

ventilação comum

A linha a ser aberta para a atmosfera a ajuda 

liquidação leitura não sendo afetado pela corrente de ar local e mudanças na pressão barométrica. Os 

vasos nível do fluido de sistemas de liquidação são montados em locais onde o estabelecimento está a 

ser monitorado. Estas estão ligadas a um recipiente de referência montado sobre uma base estável.

CARACTERÍSTICAS  

• Altamente sensível, confiável 

e preciso  

• Adequado para controlo remoto 

leitura de liquidação 

• atmosférico pressão 

alteração não afecta a leitura  

• Fácil de instalar e manter 

APLICAÇÕES  

• Diferencial assentamento 

ao longo do túnel. 

• Deflexão em pontes 

• Liquidação de edifícios, lajes. 

• Outras aplicações semelhantes onde 

muito pequena mudança de liquidação / 

deflexão seja controlada com alta 

precisão. 

Todos interconectado embarcações 

incluindo vaso de referência são montados na 

mesma altura e tem um nível de fluido comum 

inicialmente. O nível do fluido

no 

recipiente de referência é mantida constante e 

talvez monitorizada com o transdutor de força 

vibratória de arame.  

Liquidação de qualquer do recipiente instalado 

no local de assentamento, provoca alteração 

no seu nível de líquido, afectar a flutuação no 

cilindro suspenso, que é medida pelo 

transdutor de vibração força fio.  

Para compensar a mudança na densidade de 

o fluido devido a 

mudanças de temperatura, sistemas 

semelhantes com o peso cilíndrico 

completamente submerso no fluido, podem ser 

usados. 

nível de líquido  

sistema de liquidação 

MODELO ESM-30V 



O transdutor de força fio vibrando pode ser lido com o modelo de EDI-51V 

vibrando fio unidade de leitura portátil. Ele também pode ser lido remotamente 

com sistema modelo EDAS-10 aquisição de dados. Uma vez que o sensor 

está a vibrar tipo de fio e possui a saída de frequência, os dados podem ser 

transmitidos ao longo de grandes comprimentos de cabo sem qualquer 

problema.

ESPECIFICAÇÕES 

Alcance  150, 300, 600, especificar 

Resolução (mm) 0,07, 0,07, 0,15 

Precisão**  ± 0,1% fs 

Não-linearidade ± 0,5% fs 

limite de temperatura - 20 a 80 ° C 

termistor YSI 44005 ou equivalente 

Vista Tubo Fluid Comum 

Nível

Sinal a cabo

transdutor Housing

Linha de ventilação Atmoshpheric

Vessel nível de fluido

Linha de fluido

Suporte de parede

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