
 Modelo EPS-30V 

INTRODUÇÃO  

A célula de pressão terra e betão é concebido para medir a pressão total no preenchimentos terra e 

aterros; bem como a pressão na superfície de paredes de retenção, prédios, pilares de pontes, e 

revestimentos de túnel e para medir o stress em concreto massa.

avaliação adequada da pressão total pode ajudar a: 

• Verificando premissas de projeto que irá promover concepção e construção mais seguro e mais 

econômico. 

• Monitoramento de segurança; aviso de pressões do solo que excedam aqueles da estrutura está 

concebida para suportar.  

TERRA E PRESSÃO DE BETÃO CELULAR 

A terra Encardio-rito e célula de pressão concreto consiste basicamente de uma cápsula plana flexível, 

circular, construído a partir de dois discos de aço inoxidável soldadas em torno da periferia e ligados a 

um transdutor de pressão Encardio-rito especialmente concebido incorporando a tecnologia mais 

recente fio de vibração para fornecer remoto e leitura digital. A célula de pressão tem uma sensibilidade 

inerentemente elevada e não é necessária para produzir uma grande tensão na área a ser monitorizada 

para a medição da tensão. Encardio-Rite oferece três tipos de células de pressão:

• Sufixo 'S': para uso em solo, terra ou rocha preenchimentos. 

• Sufixo 'C': para uso em concreto.  

• Sufixo 'I': para uso na interface concreto e solo  

Princípio de funcionamento  

A pressão aplicada pela terra ou actos de concreto na célula e é transmitido através do fluido na 

cápsula de stress para um diafragma integral, que faz parte do transdutor de pressão. Ligado ao outro 

lado do diafragma é um aferidor de tensão do fio de vibração.  

CARACTERÍSTICAS  

• Confiável, preciso, robusto 

e baixo custo  

• estabilidade a longo prazo com alta 

confiabilidade. 

• Alta sensibilidade e gama alta pressão. 

• Baixo volumétrico 

deslocamento. 

• Cheio de líquido em alta rigidez, preciso 

e resposta rápida. 

• termistor acessível para 

correcção da temperatura. 

• remoto digital Leia 

acessível. 

• Facilidade no registro de dados. 

• A transmissão de sinal como uma frequência de 

mais de comprimentos de cabo longo.  

APLICAÇÕES  

• Para medir a orientação e magnitude 

total 

pressão e estresse 

distribuição dentro barragem 

aterros e a 

interface solo e 

concreto. 

• Para determinar contato 

pressão no diafragma de retenção e as 

paredes, pilares e pilares. 

• Para a medição de pressão sobre e 

dentro forro do 

escavações subterrâneas. 

• Monitorização de tensão nas paredes de 

rocha de unlined 

cavernas e túneis. 

• avaliando Fundação 

pressões rolamento 

Mudança na pressão faz com que o diafragma 

para desviar, portanto 

alterando a tensão do fio. Qualquer alteração 

na tensão do fio,

afeta Está ressonante 

frequência de vibração, a qual está relacionada 

com a pressão que actua sobre a célula. 

TERRA & CONCRETO 

célula de pressão



A frequência de ressonância com o qual vibra de arame pode ser medido com 

precisão. modelo Encardio-rito EDI-51V VW registador de leitura ou 

ESCL-10VT registador de dados único canal ou EDAS-10 sistema de 

aquisição de dados estão disponíveis para monitorização da pressão no local. 

Os dados também podem ser transmitidos através de longas distâncias para 

modelo de sistema de aquisição de dados remotos EDAS-10.

DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO   

A célula de pressão consiste essencialmente de uma cápsula circular plana e 

um transdutor de pressão ligado a um ao outro por um φ 6 milímetros x tubo de 

aço inoxidável de 165 mm de comprimento. 

EPS-30V-S / 1 para o solo, terra e rocha preenche 

Esta cápsula de pressão é de 200 mm φ x 7 mm de espessura. É 

constituída de duas placas de membrana de aço inoxidável que são 

soldadas em torno das bordas. A fenda estreita entre as placas é enchido 

com fluido através de um processo especial que garante que quase todo o 

ar seja excluído do fluido.

EPS-30V-C / 1 PARA INTEGRAÇÃO DE CONCRETO 

Esta cápsula de pressão é semelhante ao EPS-30V-S / 1. Para aplicações 

em que a célula de pressão de betão é incorporado em concreto, um longo 

tubo de aperto 600 milímetros é soldada ao transdutor.  

Após o betão é curado, para ter em conta qualquer contracção em que, o tubo de 

estrangulamento é espremido para empurrar o fluido para dentro da célula e 

desenvolver uma pressão positiva na mesma.  

EPS-30V-I / 1 para o solo & ROCK / interface concreta 

Esta cápsula de pressão é semelhante ao acima, excepto que é de 200 

mm & Phi x 10 mm de espessura e o diafragma sobre um dos lados é 

rígida. 

EPS-30V-X / 2 VIBRAÇÃO FIO TRANSDUCER 

O transdutor de pressão de aço inoxidável ligado à cápsula de pressão é 

de 42 mm x 190 mm de comprimento. Incorpora o fio de vibração,

a bobina / ímã 

a montagem e o alojamento junta de cabos.  

ESPECIFICAÇÕES 

Tipo fio vibratório  

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

10,0; especificamos 10,0; especificamos 

Precisão do transdutor de 

pressão VW

± 0,5% fs normais  

± fs opcional 0,1%  

Sobre limite de alcance 150% de intervalo  

limite de temperatura

Operacional - 20 a 80 ° C 

termistor YSI 44005 ou 

equivalente  

Sobre limite de alcance 150% de intervalo  

acessórios necessários Portátil leitura-out acessórios necessários Portátil leitura-out 

unidade / registador

INFORMAÇÕES SOBRE PEDIDOS 

Modelo: EPS-30 V-X (Gama) -S / C / IX 

Habitação cabo para dia cabo. 3.5- 8 mm ou 14 mm) 9-

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

FICHA DE DADOS 1090-1012 R01 


