
 

MODELO ETT-10V 

INTRODUÇÃO  

O modelo Encardio-rito ETT-10V vibração medidor da temperatura do fio é utilizado para a medição da 

temperatura interna em estruturas de betão ou de água. Ele tem uma resolução melhor que 0,1 ° C. A 

temperatura de vibração metros de fio é concebido no princípio de que metais diferentes têm 

coeficiente linear diferente de expansão com a variação da temperatura. O medidor de temperatura do 

fio de vibração consiste basicamente de uma força de tracção magnética, alta esticado fio, as duas 

extremidades do qual estão fixos a qualquer metal diferente de um modo que qualquer mudança na 

temperatura afecta directamente a tensão no fio e portanto, a sua frequência natural de vibração . O 

metal diferente, no caso do medidor de temperatura Encardio-rito, é o alumínio. À medida que o sinal 

de temperatura é convertida em frequência,

Princípio de funcionamento 

A mudança de temperatura é detectada pelo sensor de vibração fio Encardio-rito especialmente 

construída e é convertida num sinal eléctrico que é transmitido como a frequência para a unidade de 

leitura. A frequência, que é proporcional à temperatura e, por sua vez para a tensão 'σ' no fio, pode ser 

determinada como se segue:

f = [Σg / ρ] 1/2 / Hz 2l [Σg / ρ] 1/2 / Hz 2l [Σg / ρ] 1/2 / Hz 2l 

Onde: 

σ  = tensão de fio 

g  =  aceleração devido à gravidade  

ρ = densidade de fio 

eu   = comprimento de fio  

CARACTERÍSTICAS  

• Resistente, impermeável e de 

inoxidável aço 

construção para Alto 

confiabilidade. 

• Excelente linearidade e 

histerese.  

• Vibratório assegura tecnologia de arame 

longo prazo 

estabilidade, rápido e fácil leitura. 

• Sensor hermeticamente 

selada por soldadura por feixe de 

electrões com um vácuo de cerca de 

1/1000 torr 

dentro dela 

• Tempo invólucro à prova em 

conformidade com IP 68. 

• Baixo custo, extremamente 

Sensor de confiança. 

• Adequado para controlo remoto 

leitura, digitalização e 

registro de dados. 

APLICAÇÕES  

• Para verificação desenhar 

premissas aquele vai 

promover mais segura e 

design econômico e construção. 

• O aumento da temperatura durante o processo 

de do cura 

concreto. 

• Rocha temperaturas perto dos tanques de 

armazenamento de gás e líquidos 

chão congelando 

operações. 

• agua temperaturas dentro 

reservatórios e perfuração 

buracos. 

• Interpretação do 

temperatura relacionado 

estresse e volume 

mudanças nas barragens. 

• Estudo de temperatura 

efeito sobre outros instrumentos 

instalados.  

VIBRAÇÃO FIO 

medidor de temperatura 



Temperatura em barragem de concreto

Com exceção de o procedimento adotado durante 

construção, o maior factor de único em causar o stress em concreto massa 

é devida à mudança de temperatura. Para analisar o desenvolvimento de 

tensões térmicas e para o controlo do arrefecimento artificial,

isto é 

portanto necessário monitorizar a variação de temperatura de betão 

durante a construção. Por isso, a temperatura deve ser medida com 

precisão em muitos pontos na estrutura, na água e no ar. número 

suficiente de sensores deve ser incorporado para obter uma imagem 

correcta da distribuição de temperatura em vários pontos na estrutura. Em 

uma grande barragem concreto, um esquema típico seria a de colocar uma 

sonda de temperatura cada 15 - 20 m ao longo da secção transversal e 

cada 10 m ao longo da elevação. Para barragens menores, o espaçamento 

pode ser reduzida.

sonda de temperatura colocada na face de montante de um dique, avalia a 

temperatura do reservatório, uma vez que varia ao longo do ano. Isto é 

muito mais fácil do que cair um termômetro no reservatório de vez em 

quando para tomar observações. Durante a operação de uma barragem de 

concreto, variações diurnas e sazonais no ambiente, atrapalhar tanto 

quanto o desenvolvimento de tensões térmicas na estrutura está em 

causa. O efeito é mais pronunciado no lado a jusante. Alguns sensores de 

temperatura deve ser colocado perto e na face de jusante da barragem 

concreto para avaliar a flutuação diária e semanal rápida na temperatura.

ESPECIFICAÇÕES 

tipo de transdutor fio vibratório 

Modelo ETT-10V 

Serviço  Embedment no concreto 

Precisão 

± 0,5% fs normais  

± fs opcional 0,1%  

Alcance - 20 a 80 0 C - 20 a 80 0 C - 20 a 80 0 C 

Resistência da bobina 120-150 Ohm 

Resistência de isolamento > 500 M Ohm a 12 V 

Umidade 0-100% RH 

limite de vibração  2 g, 50 - 500 Hz 

Leia Unidade de leitura portátil 

recinto 

Inoxidável aço. 

Hermeticamente selado por soldadura 

por feixe de electrões para IP-68. 

Sobre a tensão / 

proteção relâmpago   

Fornecido com bipolar arrestor 

onda plasma para proteger contra 

ataques de sobretensão / raios. 

V / W Temp. sensor suporte do cabo glândula Cable

92 55

168 (aprox.)

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