
 Modelo EDS-11V  

INTRODUÇÃO  

O modelo de EDS-11V medidor de tensão é apropriada para embebimento em solo ou de betão ou para 

a montagem por soldadura em estruturas de aço superfície. Ele fornece dados quantitativos 

significativos sobre a magnitude e distribuição da tensão de compressão e de tracção e suas variações 

com o tempo.

O medidor de tensão Encardio-rito incorpora a tecnologia mais recente fio de vibração para proporcionar 

leitura digital remoto de tensão de compressão e de tracção em barragens, pontes, cavidades 

subterrâneas, túneis, minas, as estruturas de aço e de outras áreas de aplicação em que é necessária a 

medição da deformação. estabilidade a longo prazo é alcançado por:

• ciclos térmicos e de carga 

• método único de fio de aperto 

• Ao gerar um vácuo de 1/1000 Torr no interior do sensor por meio de soldadura por feixe de 

electrões. Isto resulta no efeito de oxidação, humidade, condições ambientais e a penetração 

de água a ser completamente eliminado.

Princípio de funcionamento 

O medidor de tensão do fio Encardio rito vibrando basicamente consiste de uma força de tracção 

magnética, alta esticado fio, uma extremidade do qual está ancorado e a outra extremidade é 

deslocada de forma proporcional à variação na tensão.  

CARACTERÍSTICAS  

• Preciso, robusto e de baixo custo. 

• estabilidade a longo prazo com alta 

confiabilidade. 

• Hermeticamente selado sob um 

vácuo de 0,001 Torr .; inoxidável

aço 

construção. 

• Fácil instalação e manutenção. 

• Largo alcance do 

acessórios disponíveis. 

• Termistor disponível para correção de 

temperatura. 

• leitura digital remoto para a medição 

da tensão. 

• Facilidade no registro de dados. 

APLICAÇÕES  

• Medição e 

monitorização de tensão em 

estruturas de betão, pedra e aço.  

• Estudo da distribuição de tensão nas 

hastes de suporte de cavidades 

subterrâneas e túneis. 

• Determinação e 

monitoração do estresse 

distribuição em barragens de betão e 

alvenaria. 

• Testes de seções Wye. 

• Monitorização de tensões em veios 

de pressão. 

Qualquer alteração na tensão, afecta 

directamente a tensão do fio, o que resulta 

numa alteração correspondente na frequência 

de vibração do fio.  

A frequência de ressonância, com o qual o fio 

vibra, é lido pela unidade de leitura. A tensão é 

proporcional ao quadrado da freqüência e da 

unidade de ler

é capaz de exibir este directamente 

em estirpes m.  

VIBRAÇÃO FIO 

strain gage 



STRAIN METER & SEUS ACESSÓRIOS 

Estirpe metros EDS-11 

O conjunto magnético da bobina é colocada entre um aço inoxidável 

“gabinete de íman". O invólucro íman está soldado por feixe de electrões 

para dois tubos de aço inoxidável com fole de aço inoxidável que são 

integrais com borracha de protecção. A finalidade do fole é para reduzir o 

módulo de elasticidade do medidor de tensão de tal modo que reflecte 

verdadeiramente a expansão e contracção do betão que é incorporado em 

ou a estrutura de aço a que se encontra soldada. Os foles são uma 

característica especial de medidores de tensão Encardio de rito. As 

extremidades dos tubos de aço inoxidável são feixe de electrões soldadas 

a dois blocos de extremidade cilíndricos, um dos quais tem uma ranhura 

“V" em torno da sua circunferência. O conjunto de fios de vibração está 

permanentemente fixado às blocos finais.  

Os cabos do íman bobina são terminados em um vidro para vedante de 

metal que é integralmente soldado por feixe de electrões para o corpo de 

aço inoxidável do medidor de tensão. Os dois pinos marcados a vermelho 

e preto no vidro para vedante de metal estão ligados ao íman bobina. O 

outro

dois pinos são utilizados com termistor para 

medição de temperatura. A glândula de cabo de habitação conjunta e de 

cabo para a conexão do cabo. glândula cabo padrão é NG 16 MS. É 

adequado para um tamanho de cabo de 6-8 mm. No caso do tamanho do 

cabo é diferente, a fábrica deve ser informada e prensa-cabos adequados 

obtidos.

EDS-13/12 aranha para rosetas 

Encardio-rito fabrica aranhas por cinco e treze rosetas posição. A aranha

é 

usinado com precisão aos ângulos especificados. Os medidores de tensão 

são aparafusados em 200 mm hastes ligadas à aranha em

o angular correcta 

posições. 

EDS-12/13: Aranha por rosetas 

O modelo Encardio-rito EDS-12 cinco autorizações posição aranha 

instalação precisos e exactos em um 

barragem de concreto ou estrutura de quatro metros de tensão em ângulos 

de 0 o, 45 o, 90 o, 135 o em um plano e um metro de tensão em ângulo reto com de 0 o, 45 o, 90 o, 135 o em um plano e um metro de tensão em ângulo reto com de 0 o, 45 o, 90 o, 135 o em um plano e um metro de tensão em ângulo reto com de 0 o, 45 o, 90 o, 135 o em um plano e um metro de tensão em ângulo reto com de 0 o, 45 o, 90 o, 135 o em um plano e um metro de tensão em ângulo reto com de 0 o, 45 o, 90 o, 135 o em um plano e um metro de tensão em ângulo reto com de 0 o, 45 o, 90 o, 135 o em um plano e um metro de tensão em ângulo reto com de 0 o, 45 o, 90 o, 135 o em um plano e um metro de tensão em ângulo reto com de 0 o, 45 o, 90 o, 135 o em um plano e um metro de tensão em ângulo reto com 

este plano. O modelo Encardio-rito EDS-13 treze posição aranha tem oito 

hastes no plano vertical, a 0 o, 45 o, 90 o,hastes no plano vertical, a 0 o, 45 o, 90 o,hastes no plano vertical, a 0 o, 45 o, 90 o,hastes no plano vertical, a 0 o, 45 o, 90 o,hastes no plano vertical, a 0 o, 45 o, 90 o,hastes no plano vertical, a 0 o, 45 o, 90 o,

135 o, 180 o, 225 o, 270 o, 315 o; quatro hastes em um plano a 45 ° em relação ao 135 o, 180 o, 225 o, 270 o, 315 o; quatro hastes em um plano a 45 ° em relação ao 135 o, 180 o, 225 o, 270 o, 315 o; quatro hastes em um plano a 45 ° em relação ao 135 o, 180 o, 225 o, 270 o, 315 o; quatro hastes em um plano a 45 ° em relação ao 135 o, 180 o, 225 o, 270 o, 315 o; quatro hastes em um plano a 45 ° em relação ao 135 o, 180 o, 225 o, 270 o, 315 o; quatro hastes em um plano a 45 ° em relação ao 135 o, 180 o, 225 o, 270 o, 315 o; quatro hastes em um plano a 45 ° em relação ao 135 o, 180 o, 225 o, 270 o, 315 o; quatro hastes em um plano a 45 ° em relação ao 135 o, 180 o, 225 o, 270 o, 315 o; quatro hastes em um plano a 45 ° em relação ao 135 o, 180 o, 225 o, 270 o, 315 o; quatro hastes em um plano a 45 ° em relação ao 135 o, 180 o, 225 o, 270 o, 315 o; quatro hastes em um plano a 45 ° em relação ao 

plano acima nas posições angulares de 22,5 o,plano acima nas posições angulares de 22,5 o,

112,5 o, 202,5 o, 292,5 o e uma haste colocada horizontalmente. 112,5 o, 202,5 o, 292,5 o e uma haste colocada horizontalmente. 112,5 o, 202,5 o, 292,5 o e uma haste colocada horizontalmente. 112,5 o, 202,5 o, 292,5 o e uma haste colocada horizontalmente. 112,5 o, 202,5 o, 292,5 o e uma haste colocada horizontalmente. 112,5 o, 202,5 o, 292,5 o e uma haste colocada horizontalmente. 112,5 o, 202,5 o, 292,5 o e uma haste colocada horizontalmente. 

EDS-14 Sem stress recipiente estirpe 

O medidor de tensão está concebido para responder a alterações nas 

dimensões do betão na qual está incorporado, se a deformação é devido 

ao stress, a deformação, a variação de temperatura, variação de humidade 

ou crescimento química do betão. 

O principal objetivo do medidor de tensão, no entanto, é para determinar 

indiretamente o estresse. Alteração na tensão simples é revelado pela 

multiplicação da tensão medida pelo módulo de energia eléctrica do betão 

em que é incorporado. No entanto, para o stress que se desenvolve ao 

longo de um longo período de tempo, deve ter em conta as alterações no 

módulo de elasticidade e de deformação devido a fluência e a todos faz 

com que não seja stress.

isto é muitas vezes desejável medir separadamente a deformação devido a 

todas as outras causas de estresse. Isto é feito através da instalação de 

um “nenhum medidor de tensão de stress”, que está exposta às mesmas 

condições que o concreto ao redor, exceto quanto ao stress. A EDS-14 

sem recipiente estirpe stress é um cilindro oco, de paredes dois com uma 

dimensão de 400 mm • x 600 mm de altura. O recipiente à prova de fugas dimensão de 400 mm • x 600 mm de altura. O recipiente à prova de fugas dimensão de 400 mm • x 600 mm de altura. O recipiente à prova de fugas 

soldada tem uma parede exterior de 2 mm de espessura de aço macio e 

uma parede interior de 1 mm de espessura de cobre. A diferença entre as 

paredes é de 50 mm. O objectivo da diferença é para evitar o stress 

verdadeiro de agir sobre o medidor de tensão que está instalado no interior 

do recipiente. Este medidor de tensão, portanto, só lê deflexão que ocorre 

no concreto devido ao crescimento autógeno do concreto.

EDS-14: Nenhuma estirpe recipiente estresse



EDS-15/16 suportes de aço macio e flanges de aço inoxidável 

O modelo de EDS-15 suportes de aço macio são utilizados quando o 

medidor de tensão é usado para soldar 

aplicações em estruturas de aço ou anexar a estruturas de concreto com 

suportes de sela. Para facilitar a montagem, um dos suportes é dividido no 

meio. O parafuso sem cabeça no outro suporte firmemente a localiza 

dentro da ranhura do bloco de extremidade do medidor de tensão.

As anilhas de aço inoxidável modelo EDS-16 (48 mm dia) são usadas quando 

o medidor de tensão é utilizado para embebimento em concreto. Uma das 

flanges se encaixa dentro da ranhura “V" do bloco de extremidade do lado 

esquerdo do medidor de tensão. A outra flange é fixa a uma distância do 

centro de 140 mm a partir da primeira flange.

EDS-15/16: Suportes e flanges 

metro estirpe EDS-17 manequim 

Os suportes de medidor de tensão está soldada em posição pela colocação 

de um medidor de tensão manequim entre eles para manter a distância e o 

alinhamento correcto. O medidor de tensão manequim é finalmente 

removido e substituído pelo medidor de tensão real.

EDS-17: medidor de tensão manequim 

EDS-18 Extensor 

O modelo Encardio-rito EDS-18 extensor permite aumenta o comprimento, 

bem como da sensibilidade do modelo EDS-11V medidor de tensão. O 

extensor tem um macho M6 x 10 discussão que se encaixa no 

rosqueamento fêmea do bloco estirpe final metros. O comprimento efectivo 

do medidor de deformação é aumentada para 280 mm pelo extensor, 

aumentando assim a sensibilidade de 100%.

ESPECIFICAÇÕES  

Tipo fio vibratório

Alcance ± 1,500 estirpe μ 

Sensibilidade 1 μ estirpe 

comprimento padrão activa  140 mm 

Comprimento total  190 mm 

Precisão   ± 1% FSD (efeito combinado de não 

linearidade + histerese + repetibilidade) 

limite de temperatura 

operacional  - 10 a 80 o C - 10 a 80 o C - 10 a 80 o C 

compensada 0-55 o C 0-55 o C 0-55 o C 

Sobre limite de alcance 125% de intervalo 

Ao longo efeito de gama ± 0,1% fsd até 120% 

Resistência de isolamento 500 M ohms Resistência de isolamento 500 M ohms 

Resistência da bobina 120-140 Ohm 

recinto Aço inoxidável 

Protecção IP-68 (Nema 6) 

vedação Hermeticamente selado por soldadura por feixe 

de electrões com uma 

vácuo de 0,001 Torr. dentro dela

limite de vibração 2g, 20-500 Hz 

limite de umidade 100% de HR 

Leia indicador de pressão portátil 

termistor YSI 44005 ou equivalente 

(3.000 Ohm a 25 o C) (3.000 Ohm a 25 o C) (3.000 Ohm a 25 o C) 

Conexão à cabo Vidro de conector solda pino vedante de 

metal 

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