
O modelo Encardio-rito EDE-vxx transdutor de deslocamento linear incorpora um sensor de vibrat 

ing re wi. I t converte deslocamento mecânico para uma saída de frequência eléctrica. Esta 

frequência de saída pode ser lido ou registado por uma unidade de leitura digital remoto (Encardio-r 

i te EDI-51V modelo) um sistema acquisi dados t ião ou (modelo Encardio-rito EDAS-10).

O modelo EDE-vxx vibrando fio transdutor de deslocamento é usado em aplicações de engenharia 

geotécnica e estrutural, onde quer que é difícil fazer leituras mecânica direta devido à 

inacessibilidade ou de dados on-line precisa ser registrada em um local remoto. Alguns usos são:

ö para monitorar massa de rocha ou deslocamento em concreto único ouö para monitorar massa de rocha ou deslocamento em concreto único ou

multiponto furo extensómetros furo.

ö para controlar o deslocamento do solo em solo extensómetros.ö para controlar o deslocamento do solo em solo extensómetros.

ö para monitorar fissuras superficiais em estruturas e massa de rocha.ö para monitorar fissuras superficiais em estruturas e massa de rocha.

Vibratórios transdutores de deslocamento do fio tem uma vantagem sobre os transdutores 

convencionais como LVDT como o primeiro dá frequência, ao invés de uma tensão de como o sinal 

de saída. O sinal de frequência podem ser transmitidos a grandes distâncias sem qualquer alteração 

no valor causada por variações na resistência do cabo, que podem surgir a partir de penetração de 

água, flutuações de temperatura, a resistência de contacto ou de fuga para a terra.

Este factor, juntamente com excelente estabilidade zero e design robusto faz com que o transdutor 

de deslocamento modelo EDE-vxx preferível

LINEAR transdutor de deslocamento

MODELO EDE-vxx

INTRODUÇÃO

CARACTERÍSTICAS

ö Robusto, corpo de aço inoxidável.ö Robusto, corpo de aço inoxidável.

ö Longo ö Longo t erm re li ab ility e estabilidade.

ö Qu i ck e fácil de ler,ö Qu i ck e fácil de ler,

adaptável a registradores de dados ou sistema de 

aquisição de dados.

ö 'Proteção contra a entrada O'ringö 'Proteção contra a entrada O'ring

de humidade.

ö Unaf ted fec por mudanças ö Unaf ted fec por mudanças dentro

pressão atmosférica.

para l ong- prazo medição sin ambientes adversos.

DESCRIÇÃO

O vibrat ing wi re transdutor de deslocamento pode ser 

usado em conjuntos metros uniaxiais, medidores de 

conjuntos triaxiais, rachar metros, bore extensómetros 

furo e extensómetros solo etc .. Quando utilizado no 

extensômetro furo do transdutor de deslocamento pode 

ser posicionada em relação à placa de referência a 

definir a leitura zero. I extensão f é esperado, a leitura 

do zero do sensor está definido, estendendo-o por 

cerca de 10 mm.

Caso apenas exista

compressão é esperado, a leitura de zero é definida, 

estendendo-por cerca de 10 mm menor do que a 

gama. Se necessário,

APLICAÇÕES

ö No ponto único ou furo multipontoö No ponto único ou furo multiponto

extensómetros furo para monitorar r massa ock 

ou concreto

deslocamento.

ö Em extensômetros solo para monitorarö Em extensômetros solo para monitorar

deslocamento do solo.

ö Como C acumular me t er ö Como C acumular me t er monitorar

movemen ts fissuras ace ac Ross sur f em 

ructures st e massa de rocha.

ö Como ö Como me joint t er monitorar

expans ião ou iões ract cont de articulações em 

estruturas de betão.



DIMENSÕES

ESPECIFICAÇÕES

Modelo EDE-vxx (EDE-V05 / 10/15)

Alcance 50, 100, 150 mm, respectivamente

tipo de transdutor fio vibratóriotipo de transdutor fio vibratório

Sensibilidade 0,02% FS

Precisão 0,2% fs

linearidade 0,5% fs

Temperatura de operação. - 10 a 50 ° C
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a leitura de zero do sensor pode ser configurado em qualquer posição 

intermédia.

Para utilização como um crackmeter, o transdutor EDE-vxx é fornecido com juntas 

de rolamentos esféricos nas duas extremidades e âncoras de fixação das hastes de 

conjuntos de superfícies de tijolo, de betão ou de pedra.

O eixo retráctil de modelo EDE-vxx vibrando transdutor de deslocamento de 

arame tem a 12 mm de comprimento x 1 M5 rosca fêmea.

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Todas as dimensões estão em mm

Modelo no. Deslocamento (D) eu 

EDE-V05 50 milímetros 270 mm 

EDE-V10 100 mm 400 mm 

EDE-V15 150 mm 530 mm 
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