
Modelo EDS-30V 

VISÃO GERAL 

O Sensor de Tensão modelo Encardio-rite EDS-30V é um 

medidor de tensão tipo corda vibrante projetado especialmente 

para monitorar tensões de tração e compressão em 

argamassas de concreto projetado ou em concretagens 

subterrâneas. 

O EDS-30V possuí uma 

ampla faixa de medição de 

deformação em 

comparação com outros 

tipo convencionais, como 

por exemplo o modelo 

Encardio-rite EDS-20V-E 

ou equivalente. É 

especialmente aplicado 

em concretos projetados 

que quando recentemente aplicado, às vezes, desenvolve uma 

tensão compressiva maior que 3000 micro-strain que está além 

da faixa de medição de deformação de alguns modelos 

convencionais de sensor de tensão. 

Este sensor é construído em aço inox e é adequado para 

aplicações em ambientes hostis. 

DESCRIÇÃO 

O Sensor de Tensão EDS-30V pode ser considerado como um 

mini sensor de deslocamento de corda vibrante de alta 

resolução dentro de um corpo em aço inoxidável. Ele é pré-

tensionado internamente com um fino tubo de alumínio de  

 

CARACTERÍSTICAS 

 Baixo custo, robusto e preciso. 

 Estabilidade em longo prazo 

com alta confiabilidade. 

 Instalação muito simples. 

 Construído em aço inox. 

 Sinais de frequência podem ser 

transmitidos em longas distâncias. 

 Possibilidade de registrar dados 

remotamente e continuamente. 

 Monitoramento da temperatura 

através do termistor. Integrado. 

 

APLICAÇÕES 

 Monitoramento da tensão em 

argamassas de concreto projetado ou 

em concretos para fundações e túneis 

subterrâneos. 

 Monitoramento em longos 

prazos nas paredes internas de túneis 

ou outras estruturas de concreto, como 

em pontes e barragens. 

 

modo que mensura tanto a tração 

quanto a compressão na faixa de 

30.000 micro-strain. 

São fixados dois curtos vergalhões, 

paralelos entre si, em cada extremidade 

do sensor de tensão para agarrar-se ao 

concreto projetado. A distância entre os 

vergalhões é o comprimento de 

calibração. O tubo de alumínio é 

coberto com luva poli olefina para 

desacoplá-lo do concreto circundante 

de modo que a tensão medida seja a 

taxa de tensão do concreto entre os 

dois vergalhões. 

O sensor abriga um imã permanente e 

um conjunto de bobina. Quando a corda 

do sensor é pressionada ou tracionada 

sua frequência natural é proporcional à 

tensão do sensor. Qualquer alteração 

na tensão, afeta diretamente a tensão 

na corda resultando em uma mudança 

diretamente correspondente a sua 

frequência de vibração. A tensão é 

proporcional ao quadrado da 

frequência. 



 

 

O sensor também inclui um termistor para mensurar 

a temperatura do concreto projetado. A medição da 

temperatura permite aplicações de fatores de 

correções para obterem-se resultados mais 

precisos. 

Um leitor de corda vibrante de alta resolução, como 

o modelo Encardio-rite EDI-51V é necessário para 

realizar medições do sensor de tensão EDS-30V. O 

leitor EDI-51V também fornece leitura direta em 

unidades de micro deformação. Os fatores de 

calibrações são fornecidos individualmente para 

cada sensor de tensão para melhor precisão. O 

leitor EDI-51V também exibe as leituras do 

termistor em °C. 

As medições de tensão e temperatura também 

podem ser registradas (ou lidas) de um local remoto 

através de um sistema automático de aquisição de 

dados, como o Datalogger Encardio-rite EDAS-10. 

 

 

 

 

ESPECIFICAÇÕES 

Tipo: Corda vibrante. 

Alcance de medição: ±15.000 micro strain. 

Comprimento total: 200 mm nominal. 

Comprimento efetivo 
do sensor: 

166 mm. 

Central do Sensor de Tensão 

Diâmetro total: 19 mm. 

Resistência da bobina: 160 Ohms típicos @ 25°C. 

Temperatura 
operacional: 

-20 a 80°C. 

Sensor de 
temperatura: 

Thermistor, 3 kOhms @25°C; 
Alcance -50 a 150°C. 

Cabo 4 condutores blindados, 
Comprimento padrão de 
meio metro. 

Classe de proteção: IP 68 

Vergalhões transversais 

Material: Aço (TMT Fe415). 

Comprimento: 200 mm. 

Diâmetro: 16 mm. 

 


