
Modelo EPS-30V-J-ɸ 

INTRODUÇÃO  

medição de tensão total no solo podem ser classificados da seguinte forma: 

• Medição dentro de uma massa de solo. 

• Medições com a face de um elemento estrutural. 

célula de pressão jack-out Encardio-rito cai na última categoria. O nome da célula é derivada do uso de 

um macaco hidráulico durante a instalação, activando-o para manter a célula em posição enquanto o 

betão é vazado no.  

Encardio-rite modelo EPS-30V-J célula de pressão jaque-out é usado para 

acompanhamento da evolução das placas de base e as paredes estresse diafragma / lamas etc. É amplamente 

utilizado:  

• Onde o concreto é lançado diretamente contra o solo, isto é fundido em lugar 

estruturas.  

• Como medida de segurança para monitorar a pressão da terra além dos limites projetados.  

• Para verificação dos pressupostos de design e fornecer dados e informações para projetos mais 

seguros e mais econômicos futuros.  

A célula de pressão jaque-out modelo EPS-30 V-J é concebido para medir a tensão total ou seja, a 

tensão efectiva devido ao solo em conjunto com a pressão da água de poro nos vazios entre os grãos 

de solo. É adequado para a medição única tensões estáticas ou lentamente variável.

A célula de pressão total do jaque-a basicamente consiste de uma cápsula circular plana, construída a partir 

de dois discos de aço inoxidável soldadas em torno da periferia. Um dos discos é um diafragma fino e flexível 

com uma espessura de cerca de 3 mm.

CARACTERÍSTICAS  

• Preciso, robusto e fácil de instalar. 

• estabilidade a longo prazo com alta 

confiabilidade. 

• Baixo volumétrico 

deslocamento.   

• Cheio de líquido em alta rigidez, preciso e 

resposta rápida.  

• Todos inoxidável aço 

construção. 

• leitura digital remota e registro de dados 

disponível. 

isto é a face ativa e está instalado nivelado 

com o solo. O outro disco é uma placa rígida 

de espessura de espessura de cerca de 12 

mm. É a face inactiva e é instalado no lado de 

betão através de uma outra placa de suporte 

de espessura.  

Para prevenir o stress desigual no celular, a 

tomada age sobre a placa de suporte, ao invés 

de diretamente na célula. 

Cuidados devem ser tomados para que a 

superfície sensível da célula absolutamente 

alinhadas com o solo na interface concreto / 

solo. Isto é conseguido através da activação 

de um macaco hidráulico para manter a célula 

em posição enquanto o betão é vazado

dentro. o hidráulica 

Pressão ligada a tomada é 

mantida um tanto mais elevada do que a 

tensão gerada pelo recém vertida em concreto 

no nível em que a célula de pressão tomada 

de saída está montado. Isso vai impedir que o 

betão vazado de vazar na interface solo e 

celular.   

A célula de pressão jaque-out é uma robusta 

Sensor projetado para 

eficazmente função sob 

condição de manipulação grosseira e 

concretagem.  

JACKOUT PRESSER CELL 



DESCRIÇÃO GERAL 

Modelo EPS-30V-J jack-out célula de pressão total 

consiste em um aço inoxidável diafragma liso rodada soldado a uma placa 

traseira em torno da periferia deixando um espaço estreito entre os dois. 

Um transdutor de vibração pressão fio

feixe de electrões é soldada 

concêntrica com a placa traseira. O espaço entre o transdutor de pressão, 

o diafragma e a placa de volta está completamente cheia com um fluido 

arejado-de por um processo especial, que garante que quase todo o ar 

seja excluído do fluido.  

O espaço confinar o fluido hidráulico é totalmente de metal. No 'O'

anéis são utilizados, o externo 

construção a ser soldado. Isso ajuda a aumentar a rigidez da célula, assim, 

materialmente melhorar o desempenho da célula.

O transdutor de pressão é de aço inoxidável 

construção com tamanho de 42 milímetros •• x 176 mm de comprimento. construção com tamanho de 42 milímetros •• x 176 mm de comprimento. construção com tamanho de 42 milímetros •• x 176 mm de comprimento. 

Incorpora a tecnologia mais recente fio vibratório e tem uma sensibilidade 

inerentemente elevada. O transdutor converte a pressão de fluido para 

dentro de um sinal eléctrico em forma de frequência, que pode ser medida 

com precisão por modelo EDI-51V vibrando unidade de fio de leitura ou 

qualquer outra unidade de vibração convencional fio de leitura. O sinal 

também pode ser transmitida a longas distâncias para um sistema remoto 

automático de aquisição de dados como o modelo Encardio-rito EDAS-10.

ESPECIFICAÇÕES 

Tipo fio vibratório 

Modelo EPS-30 V-J-• • = 125 ou 200 mm, 

especificar 

Gama (Mpa) 0,5, 1,0, 2,0, 3,5, 5,0, especificar 

Exactidão (de 

transdutor de 

pressão)

± 0,5% fs com a leitura digital 

EDI-51V. ± 0,1% fs disponíveis a 

pedido

limite de temperatura: 

Operacional - 20 a 70 ° C 

compensada 0 a 55 ° C 

Sobre limite de alcance 150% de intervalo 

Ao longo efeito de gama ± 0,1% fs até 150% 

Dimensão global 125 milímetros • x 190 mm de altura 200 

milímetros • x altura 190 mm 

recinto Aço inoxidável

termistor YSI 44005 ou equivalente (3 kOhms 

a 25 ° C) 

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