
Modelo EDS-20V Series 

INTRODUÇÃO  

A estirpe Gage Encardio-rito consiste em dois componentes - um calibrador de base e uma unidade de 

sensores. O calibre de base incorpora um fio de elevada resistência à tracção feito de um material 

magnético esticado entre dois blocos de extremidade cilíndrica de aço inoxidável. O fio é selado num 

tubo de aço inoxidável por um conjunto de anéis duplos “O” fixos em cada bloco de extremidade, 

garantindo a uma grande resistência medida em condições ambientais hostis corrosivos, húmidas, 

molhadas e outros. O sensor abriga um ímã permanente e um conjunto de bobina arrancar.  

O fio quando arrancadas pelo sensor vibra com a sua frequência natural que é proporcional à tensão no 

fio. Qualquer alteração na tensão, afecta directamente a tensão no fio, resultando numa mudança 

correspondente na sua frequência de vibração. A tensão é proporcional ao quadrado da frequência que 

pode ser medida e apresentada directamente em micro estirpe por Encardio-rito "s EDI-51V vibrando 

indicador fio.  

Objectivo principal do strain gage é determinar indiretamente o estresse e sua variação com o tempo, 

quantitativamente. Alteração na tensão é determinada pela multiplicação da tensão medida pelo 

módulo de elasticidade.

Após tipo de extensômetros para atender diferentes aplicações estão disponíveis: 

EDS-20V-SW local soldável strain gauge 

Um separador de folha de aço inoxidável fixo para cada bloco de extremidade permite que o calibrador de ser 

soldados por pontos ou fixado no lugar por epoxi. O calibre é pré-tensionada por uma mola de compressão 

pequena. A tensão inicial pode ser ajustada durante a instalação, permitindo a máxima intervalo

dentro ou tensão 

compressão, conforme necessário. O calibre é concebido 

para ser utilizado apenas para superfícies planas.  

EDS-20V-SW (Tamanho total 87 x 22 x 18 mm) 

O conjunto de sensor é encapsulado numa cobertura de protecção moldado. É fornecido com um único 

sensor parte de alojamento de bobina rectangular apropriada para montar directamente sobre o aferidor de 

tensão e colocando-o completamente formando um invólucro à prova de água. Par de braçadeiras 

posicionadas entre um par de pontos de posicionamento em relevo sobre o alojamento de bobina sensor está 

soldada por pontos para fixar o alojamento para o substrato.

CARACTERÍSTICAS  

• Preciso, robusto e de baixo custo. 

• estabilidade a longo prazo com alta 

confiabilidade. 

• Instalação fácil. 

• construção em aço inoxidável. 

• sinal de freqüência pode ser transmitido 

sobre longo 

distância.  

• O monitoramento da temperatura por 

termistor 

APLICAÇÕES  

• Monitorização da estirpe em barragens e 

estruturas de betão durante 

e depois de 

construção.  

• Estudo da distribuição de tensões nas 

cavidades subterrâneas e túneis. 

• Estresse distribuição dentro 

concreto e alvenaria 

barragens. 

• Monitorização de tensões em veios de 

pressão. 

Especificações EDS-20V-SW 

Alcance 3000 estirpe μ 

Sensibilidade 1 μ estirpe 

comprimento padrão 

activa 

50,8 mm 

freqüência 

inicial 

1925 - 2325 Hz 

fator1 Gage eficaz em torno de 3,896 x 10-4 

estirpe μ / Hz2 

tipo de 

termistor 

YSI 44005 ou 

equivalente (3000 Ohm 

a 25 ° C) 

limite de 

temperatura 

- 20 a 80oC 

Cabo 4-blindado  

1 m de comprimento; especificamos

Gage lxbxh (mm) 62 x 12,5 x 7,5 

1 Para o valor actual certificado de teste de verificação1 Para o valor actual certificado de teste de verificação

VIBRAÇÃO FIO  

strain gage 



EDS-20V-AW arco soldável extensómetro 

Modelo EDS-20V-AW basicamente consiste de duas partes de extremidade 

unidas por um tubo que encerra um comprimento de magnético, de elevada 

resistência à tracção esticada fio. O fio é selado no tubo por um conjunto de 

anéis duplos “O” fixos em cada parte de extremidade. O “o" vedações duplas 

no anel proteger adequadamente o aferidor de tensão contra a entrada de 

água. Um impermeabilização extra é fornecida no extensómetro por tubo 

contráctil pelo calor para impedir a entrada de água.  

O tubo é achatado no meio para acomodar um conjunto de sensor na 

constrição. O sensor é parte integrante com o aferidor de tensão. O 

aferidor de tensão é mais adequado para locais sujeitos a pingar ou água 

corrente ou que pode submergir em água.

Para montar o extensómetro, dois blocos de montagem anulares estão 

posicionados com precisão e alinhado com a ajuda de um gabarito de 

montagem e Gage manequim e soldada à estrutura. O calibre manequim é 

então finalmente substituída pelo extensómetro real e fixada em posição 

por um par de parafusos de fixação em cada bloco.  

blocos de montagem Groutable reforçado barra anulares estão disponíveis para a 

montagem do medidor de tensão para uma estrutura de betão superfície. 

EDS-20V-AW (tamanho geral de 180 x 28,5 x 30 mm) 

Acessórios para EDS-20V-AW  

• Montagem blocos - soldável ou groutable 

• Kit de instalação que consiste em gabarito de montagem, Gage manequim, chaves e 

parafusos sem cabeça Allen (a serem solicitados separadamente) 

EDS-20V-E extensómetro embebimento 

Modelo EDS-20V-E vibrando fio extensómetro é concebido para medir a 

tensão em barragens cavidades, túneis, edifícios, betão e alvenaria 

subterrâneas etc. O aferidor de tensão é apropriada para embebimento em 

solo ou concreto. 

O aferidor de tensão de embebimento é semelhante ao arco soldável 

extensómetro excepto para o fato aquele 

blocos de montagem são substituídos com flanges de aço inoxidável. 

EDS-20V-E (tamanho geral dos 170 x 28,5 x 30 mm) 

Especificações para EDS-20V-AW & EDS-20V-E 

Alcance 3000 estirpe μ 

Sensibilidade 1 μ estirpe 

comprimento padrão activa 150 mm 

fator1 Gage eficaz em torno de 4,051 x 10-3 estirpe μ / Hz2 

tipo de termistor YSI 44005 ou equivalente  

(3000 Ohm a 25oC) 

limite de temperatura - 20 a 80oC 

Cabo 4-blindado de 1 m de comprimento; 

especificamos

lxbxh Tamanho (mm)

Modelo EDS-20V-AW 

Modelo EDS-20V-E 

174 x 28,5 x 30 

170 X 28,5 X 30 

1 Para o valor actual certificado de teste de verificação 1 Para o valor actual certificado de teste de verificação 

Nota:  Hermeticamente selado, de feixe de electrões soldada estirpe modelo Gage EDS-11V é 

também disponível. Consulte a folha de dados # 1092.

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

FICHA DE DADOS 1102-1112 R01 


