
 MODELO EDS-71V

VISÃO GERAL  

O modelo Encardio-rito EDS-71V extensômetro furo é um instrumento de precisão concebida para 

ajudar os engenheiros civis e geólogos na medição da deformação da massa de rocha e de solo 

adjacente ou circundante. Juntamente com célula de carga de parafuso de ancoragem e extensômetro 

fita, é um equipamento essencial para a investigação e monitoramento de fundações, encostas e taludes 

e para estudar o comportamento da rocha em torno cavidades subterrâneas, túneis e minas. O 

extensômetro furo é um instrumento importante, especialmente em investigação de cavidades 

subterrâneas e deslizamentos de terra.

DESCRIÇÃO 

A extensão medidas extensômetro furo (deslocamento) que ocorre com o tempo de um furo furado ou 

em vários buracos furados em uma massa de rocha. O extensômetro furo único ponto é constituído por 

uma única âncora e uma referência. Eles ajudam a medir com precisão a distância entre as âncoras em 

relação à referência e monitorar o seu deslocamento em relação com a passagem do tempo. é 

geralmente assumido que a âncora está em terra e estável de modo que qualquer mudança no 

espaçamento de âncora é interpretado como afundamento do leito de cobertura, o movimento de 

inclinação da parede lateral ou, assentamento da fundação, etc.

EDS-71V extensômetro ELECTRONIC 

O modelo de EDS-71V único ponto extensômetro furo incorpora vibrando transdutor fio para a medição 

do deslocamento. Uma âncora barra reforçada groutable (1) está ligado à fibra de vidro (2.a) ou AISI 410 

de aço inoxidável (2.b) a biela de comprimento apropriado, tal como especificado no cartão. biela de 

fibra de vidro é fornecido a partir de uma fábrica em comprimento simples. A haste de ligação está 

fechado dentro tubo de protecção resistente para permitir a livre circulação. O sensor de deslocamento é 

acoplado à haste de ligação usando placa de ligação e uma porca de bloqueio.  

detalhes de montagem do sensor é mostrado na página seguinte. O sistema é robusto e é protegido por 

uma cobertura resistente. EDS-71V podem ser encomendadas da fábrica para monitorar liquidação em 

única profundidade. ajuste espaçador opcionalmente fornecida para movimento. É adequado para um 2” •única profundidade. ajuste espaçador opcionalmente fornecida para movimento. É adequado para um 2” •

(~ 50 (~ 50 

mm) furo para um único ponto.   

APLICAÇÕES  

• Para determinar como o telhado ou 

parede do uma mina, 

subterrâneos cavidade ou túnel se 

comporta durante a operação de 

escavação e para estudar a eficácia do 

sistema de apoio. 

• Para prever o potencial teto ou na parede 

cair antes que ela realmente 

ocorre. Telhado ou parede queda em 

uma cavidade subterrânea é quase 

invariavelmente precedida por 

afundamento mensurável como os 

estratos abre-se e o movimento 

geralmente ocorre a uma taxa crescente 

como condições de queda são 

abordados. telhado insuspeita e queda 

de parede pode resultar

em sério 

acidentes e pode exigir operações de 

patch-up e reparação dispendiosos. 

• Para medir e monitorar o movimento 

em um declive ou 

Fundação vencimento para 

escavação de cavidades subterrâneas 

ou, devido à construção de uma 

estrutura pesada, como concreto, 

enrocamento, alvenaria ou barragem de 

terra sobre a fundação. 

Para alojar o conjunto de cabeça, o diâmetro 

na boca do furo de sondagem é aumentada 

para 62 

milímetros. mais do que o intervalo no caso

do heave / liquidação. 

Modelo EDI-51V portátil lidos registador é 

usado para medir o deslocamento do modelo 

EDEVXX fio vibrando 

linear 

transdutores de deslocamento. As leituras 

também pode ser monitorado remotamente 

usando sistema modelo EDAS-10 aquisição de 

dados

EDS-71M MECÂNICA 

extensômetro 

Modelo versão EDS-71M deste furo 

extensômetro é 

FURO PONTO ÚNICO 

extensômetro 



disponível para a tomada de leitura com um calibre de marcação mecânica. 

Este modelo é fornecido sem fios os sensores de vibração. Numa data 

posterior, extensômetro pode ser convertido para tomar lendo eletronicamente 

através da instalação de sensores de deslocamento de vw.

EDE-vxx de deslocamento linear SENSOR 

Modelo EDE-vxx transdutor de vibração fio deslocamento linear incorpora 

um sensor VW ter um curso de 50 mm (EDE-V05), de 100 mm (EDE-V10) 

ou 150 mm (EDE-V15). Ele converte deslocamento mecânico a uma saída 

eléctrica na forma de frequência. Para mais detalhes, consulte a nossa folha 

de dados # 1085.

extensômetro MONTAGEM

extensômetro MONTAGEM

descrição do item Qtde 

1.a Âncora para a haste de fibra de vidro 1.a Âncora para a haste de fibra de vidro 1 

1.b Ancorar a barra de aço inoxidável 1.b Ancorar a barra de aço inoxidável 1 

2.a fibra de vidro biela montagem (Ø 6,3 milímetros) com 

tubo de protecção de PVC (OD-14 mm x 2 mm de 

espessura) 

#

2.b SS biela (Ø 8 mm) com o tubo de PVC (OD-14 mm x 2 mm 

de espessura) 

#

3 tubo de ventilação de ar (OD-12 mm x 1 mm de espessura) ●

4 tubo de argamassa (OD 12 mm x 1 mm de espessura) ● tubo de argamassa (OD 12 mm x 1 mm de espessura) ● 

5 conjunto de cabeça de Referência 1 

6 sensor de deslocamento electrónico 1 

7 placa ligação 1 

8 -porca 1 

9 botão de referência 1 

10 âncora expansível 4 

11 Chuck Nut 2 

12 conjunto de caixa de junção 1 

placa 13 ■ Referência com montagem 

acessórios 

1 

# Quantidade depende número de posições e profundidade de 

âncoras 

● Comprimento varia de aplicação para aplicação 

■ Para uso apenas com o modelo de EDS-70M ØA - 50 mm e 

OB - 62 mm L = de sensor 50 mm - 255 mm. 100 mm 385 mm do 

sensor.  

ORDAERING CODE & INFORMAÇÕES 

EDS-71 H / V-XY -NNN 

Gama de EDE-vxx transdutor de 

deslocamento linear. 050: 50 mm (± 25 

mm) 100: 100 mm (± 50 mm) 150: 150 

mm (± 75 mm) S: aço inoxidável biela F: 

biela de fibra de vidro

L: Ascendente montagem D: para baixo ou 

perto horizontal 

Montagem 

1 

V

G

PLANO (sem tampa)

11

12

4 6

argamassa

1 

2

ØA furo

10

5

7 

8

9 

13

ØB

3

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