
 

MODELO EDE-PXX 

INTRODUÇÃO 

O Transdutor de Deslocamento Linear modelo Encardio-rite EDE-PXX 

incorpora um sensor potenciométrico. Ele converte o deslocamento 

mecânico para uma saída elétrica em forma de tensão. Esta saída de 

tensão pode ser lida ou registrada por uma unidade de leitura digital 

remota (modelo EDE-53P da Encardio-rite) ou um sistema de aquisição 

de dados (datalogger EDAS-10 da Encardio-rite). 

Este modelo de Transdutor de Deslocamento EDE-PXX é usado em 

aplicações geotécnicas e estruturais onde é difícil acesso para leituras 

mecânicas diretas. Alguns usos: 

 Monitoramento do deslocamento com extensômetros de poço 

(tassômetro) do solo rochoso ou de concreto em um único ou 

multiponto. 

 Monitoramento de recalque ou deslocamento do solo em 

extensômetros de solo. 

 Monitoramento de fissuras superficiais em estruturas ou 

rochas. 

O Transdutor de Deslocamento possuí um eixo retrátil com rosca 

macho M6 X 1 com 12 mm de comprimento. Os seguintes adaptadores 

opcionais para acoplar no final do eixo estão disponíveis para 

diferentes aplicações: 

 M6 X 1 – Através de uma rosca fêmea. 

 M8 X 1,25 X 12 mm de comprimento – rosca fêmea. 

CARACTERÍSTICAS 

 Corpo robusto em aço inox. 

 Confiabilidade e estabilidade em 

longo prazo. 

 Rápido e fácil de usar, adaptável 

aos registradores de dados ou ao 

sistema de aquisição de dados. 

 Anéis “O” de vedação contra a 

entrada de umidade. 

 Não afetado por mudanças na 

pressão atmosférica. 

Quando usado no extensômetro de poço 

(tassômetro) o transdutor de 

deslocamento pode ser deslizado em 

relação à placa de referência para definir 

a leitura zero. Se for esperada extensão, 

a leitura zero do sensor é ajustada 

estendendendo-a por cerca de 10 mm. 

No caso de apenas compressão simples 

esperada, a leitura zero é configurada 

estendendo-o em cerca de 10 mm 

menos que o alcance. Se necessário, a 

leitura zero do sensor pode ser 

configurada em qualquer posição 

intermediária. 

Para o uso como medidor de fissura / 

junta / trinca, o transdutor EDE-PXX é 

fornecido com juntas de rolamentos 

esféricos nas duas extremidades e 

chumbadores de fixação das hastes para 

superfícies de blocos, concreto ou pedra. 

 



 

ESPECIFICAÇÕES 

Modelo EDE-PXX Sensibilidade 0,02 mm 

Tipo transdutor Potenciométrico Linearidade Padrão: 0,2% fs 
Opcional: 0,1% fs 

Alcance 50, 150 mm Desvio de temperatura Zero: 0,0005% fs / °C 
Span: 0,002% fs / °C 

Entrada 5 ~ 13 V CC Temperatura operacional -10°C a 50°C 

Saída 0 – 2 V CC (nominal) Cabo Quatro condutores de 1 m de 
comprimento ou especificar. 

 

 

 

 

 


