
Modelo EDS-12V / EDS-12V-EX 

VISÃO GERAL  

modelos Encardio-rite EDS-12V / EDS-12V-EX vibratórios fio associado bar medidores de deformação são 

especialmente concebidos para embebimento em concreto 

estruturas. Estes são ideais para a medição de tensão em estruturas de betão, tais como pilhas, 

paredes de diafragma / lamas, pilares de pontes, revestimento do túnel, barragens, fundações, etc.   

DESCRIÇÃO GERAL DESCRIÇÃO GERAL 

O modelo de EDS-12V vibrando fio metros irmã barra de tensão é constituída por uma barra oca com 

extensómetro vw montado co-axialmente no interior. A barra oca estende-se dos dois lados com 12 ou 

16 mm • barras reforçadas. Modelo EDS-12V-EX tem o sensor de soldado para ele, com proteção 16 mm • barras reforçadas. Modelo EDS-12V-EX tem o sensor de soldado para ele, com proteção 16 mm • barras reforçadas. Modelo EDS-12V-EX tem o sensor de soldado para ele, com proteção 

adequada para aplicações especiais.

Ambos os modelos são fornecidos prontos para embedment em concreto, amarrando as barras de irmã 

ao lado de um comprimento existente de vergalhões na gaiola vergalhões. A transferência estirpe do 

betão circundante a irmã metros estirpe barra é uniforme e igual. barras irmã, também podem ser 

instalados em pares de ambos os lados do eixo neutro para separar os momentos de flexão da carga 

axial. Um termistor embutido é proporcionado para medição de temperatura para a determinação 

precisa da estirpe eficaz.

CARACTERÍSTICAS 

• Precisão, baixo custo sensor de confiança 

para longo prazo 

instalação. 

• Fácil de instalar e à prova de água. 

• Confiável e preciso 

é possível medir. 

• Totalmente encapsulado para 

proteção contra manuseio e instalação 

danos. 

• construção robusta. 

aplicações 

• Apropriado para a medição de tensão em 

estruturas de betão armado. 

• medição de tensão dentro 

estacas de concreto e elenco em estacas de 

concreto lugar. 

• medição de tensão dentro 

paredes diafragma / suspensão. 

• medição de deformação em 

revestimentos de túnel, barragens e 

pilares de pontes .Provides leituras 

resolução fiáveis e elevados. 

ESPECIFICAÇÕES 

Alcance  2500 •• tensão 2500 •• tensão 2500 •• tensão 

Sensibilidade 1 •• tensão Sensibilidade 1 •• tensão Sensibilidade 1 •• tensão Sensibilidade 1 •• tensão 

Dimensão 

• xl (mm) 

26 X1400 

(para 12,0 •)(para 12,0 •)

30 X1400 

(16,0 •)(16,0 •)

temperatu re  

limite 

normal 

- 10 a + 55 ° C 

Protecção VW extensómetro Protecção VW extensómetro 

encapsulado 

dentro da barra oca 

termistor YSI 44005 ou termistor YSI 44005 ou 

equivalente  

Modelo EDS-12V 

Modelo EDS-12V-EX 

STRAIN BAR IRMÃ 

METRO 

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