
Дъгови заваряващи се и  зазижДащи се уреДи за измерване на разтягане

точкови заваряващи се уреДи за измерване на разтагяне

вибриращи жични уреДи за измерване на разтягане в арматура и пръскан бетон

[у
р

е
д

и
 з

а
 и

з
м

е
р

в
а

н
е

 н
а

 о
п

ъ
в

а
н

е
 и

 т
е

р
м

о
м

е
т

р
и

Ferrari Factory New Building - италия



.

39 www.sisgeo.comSTRAIN GAUGES & THERMOMETERS

Дъгови заваряващи се и  
зазижДащи се уреДи за 
измерване на разтягане

точкови заваряващи се уреДи 
за измерване на разтагяне

вибриращи жични уреДи за 
измерване на разтягане в 
арматура и пръскан бетон 

вибриращите жични уреди за измерване на разтя-
гане се използват за мониторинг на разтягане в 
стомана или подсилен бетон и големи бетонови 
структури.
Дъговите заваряващи се вибриращи жични уреди за 
измерване на разтягане са направени за дъгово за-
варяване към стоманени структури като тунели, 
насипи и мостове. уредът е снабден с монтиращи 
блокове. зазиждащите се уреди с вибрираща жица 
директно се зазиждат в бетона за измерване на 
разтягането в насипи, основи, язовири, тунели и 
др. тези уреди са здрави и термалноустойчиви за 
минимизиране на дълготрайното отклонение и 
промените в калибрирането. термистор е поста-
вен в кожуха на бобината. стандартната дължина 
на уреда е 150 mm с номинален обхват от  3000 με.

точковите заваряващи се уреди за измерване на 
разтягане са направени за измерване на разтягане 
в стоманени структури. те могат лесно и бързо да 
бъдат инсталирани в полето, изискващи употре-
бата само на преносим оксижен. инсталирането 
може да бъде направено с епоксидна смола чрез 
свързване на уреда към структурата. точковият 
заваряващ се уред има преносимо звено бобина с 
вграден термистор за температурни измервания. 
ако локацията на уреда не е достъпна, звеното с 
бобината се прикрепва за постоянно върху уреда.
точковият заваряващ се уред е с малък размер уред 
с  50.4 mm активна измерваща дължина.

уредите за измерване на разтягане в арматура 
са направени за директно циментиране в бетон. 
използват се за измерване на разтягане в основи, 
бетонови стени, насипи и мостови подпори. термис-
тор е включен във всеки уред за измерване на разтя-
гане като стандартна характеристика и позволява 
измерване на температурата.
уредите за измерване на разтягане в арматура с 
вибрираща жица са налични в различни звена. те се 
заваряват в края си  в арматурната система.

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕСИФИКАЦИИ ТЕХНИЧЕСКИ СПЕСИФИКАЦИИ ТЕХНИЧЕСКИ СПЕСИФИКАЦИИ

0VK4000VS00 Дъгов заваряващ се уред
0VK4200VC00 Циментиращ се уред
0VK4200VN00 Циментиращ се уред без напрежение

активнна дължина на уреда 150 mm
обхват на измерване 3000 με (номинал)
чувствителност  1 με
обща точност < 2% FS
стабилност  0.1% FS/ year
типична чувствителност 800 - 1200 Hz
устойчивост на бобината <150 Ω
работна темп. гама -20°C +60°C

Аксесоари  
0VK42VC3D00 монтажен блок за розетка 3-D
 монтаж  (X-Y-Z посоки)
0VK400JIG00 монтаж за заваряващи се
 уреди за измерване на разтягане
0VK400MB200 чифт монтиращи блокове на дъгови  
 заваряващи се повърхности

VW Точкови заваряващи се уреди за измерва-
не на разтягане
(Код на продукта  0VK4100VS00)
обхват  3000 με (номинал)
чувствителност  1.0 με
резолюция  40 με
термален коеф. на разширение 11.3x10-6/°C
устойчивост на бобината <150 Ω
температурна гама -20°C +80°C
активна дължина на уреса 50.4 mm
обща дължина 63.5 mm номинал

Аксесоари 
0VK410PSW00 преносим точков оксижен
0VK410KIT00 пружинен комплект за инсталиране

0VKBAR01800 VW арматура 18 MM NOMINAL OD
0VKBAR02200 VW арматура 22 MM NOMINAL OD
0VKBAR02600 VW арматура  26 MM NOMINAL OD
0VKBAR03000 VW арматура  30 MM NOMINAL OD

обхват  2500 με (номинал)
чувствителност  1.0 με
точност  < 2% FS
стабилност  0.1% FS/yr
номинален фактор на уреда 3.38 x 10-4 με /f2
типична честота 800 - 2500 Hz
устойчивост на бобината <150 Ω
температурен обхват -20°C +70°C
Дължина на лоста 400 mm

Уреди за измерване на разтягане в пръскан 
бетон
(Код на продукта 0VK4000SM00)
уредите за измерване на разтягане в пръскан бетон са 
направени за мониторинг на тунели, където се използва 
бетоновия метод за бетонови покрития; този метод из-
исква по-висока работна гама в сравнение с обикновените 
уреди за измерване.

обхват  2500 Це (номинал) 
чувствителност   1.0 Це
резолюция  40 це
термален коеф. на разширение 11.3x10-6/°C
температурен обхват -20°C +80°C
Дължина на уреда 200 mm



уреДи, измерващи устойчивост  на  опъване

зазижДащи се термометри 

преносими термални сонДи
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уреДи, измерващи 
устойчивост  на  опъване                                         

зазижДащи се термометри преносими термални сонДи

уредите, измерващи устойчивостта на разтягане 
обединяват 4 високи изходни електрически уреди за 
измерване на разтягане в пълна мостова конфигура-
ция, свързани към стоманен лост. това подреждане 
позволява компенсиране на ефектите от температу-
рата и свиването.
уредите, измерващи устойчивостта на разтягане 
предлагат алтернативен вариант на типа с вибри-
раща жица, когато са необходими продължителни 
измервания.
те имат стандартна дължина от 400 mm и са налични 
в два модела: за зазиждане в бетон или за заваряване 
върху стоманени повърхности.
измерванията се извършват посредством Torricelli 
отчитане или Leonardo преносимо устройство за 
данни. автоматичен мониторинг може да се осъ-
ществи посредством ADK-100 система за получаване 
на данни.

температурата е много важен параметър за оцен-
ка на влиянието на термалните ефекти върху из-
мерванията и структурата, на която се извършва 
мониторинг.
Sisgeo използва два типа практични устройства 
за мониторинг на температурата: термистори и 
RTDs (термални детектори за устойчивост).
RTDs осигуряват най-висока точност в сравнение 
с термисторите и термодвойките. RTD е прециз-
но натоварен в етапа на производство като се 
използва платинено устройство от 100 ohms при 
0°C, което гарантира дълготрайна стабилност.
RTDs и термисторите са поставени в устойчиво 
на удар тяло от неръждаема стомвана за приво-
жение във въздух, вода и за директно зазиждане в 
бетон.

преносимите термални сонди са направени за из-
мерване на водна температура и водно ниво в кла-
денци, кухини и тръбни пиезометри. състоят се от 
потапяща се сонда, монтирана върху милиметрова 
лента. лентата е навита върху гофрирана преноси-
ма бобина, която съдържа електронен пакет и пакет 
батерии. потапящата се сонда инсталира кръг (Iс) 
на базата на микрочип  за измерване на температу-
ра, което произвежда изходен сигнал, пропорциона-
лен на абсолютната температура. температурните 
стойности директно се показват на екрана в °C на  
3.5 LCD монтиран върху лицевата пластина на бо-
бината, където са разположени също и предните 
контролни панели. 

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕСИФИКАЦИИ ТЕХНИЧЕСКИ СПЕСИФИКАЦИИ ТЕХНИЧЕСКИ СПЕСИФИКАЦИИ

0L3400VS000 лост на уреда за изерване на разтягане, mV/V O/P
0L3400VSC00 лост на уреда за изерване на разтягане, V O/P
0L3400AS000 лост на уреда за изерване на разтягане, 4-20 mA O/P

сечение на лоста 8x8 mm
Дължина на лоста 400 mm
обхват на измерване ±1500 це (номинал)
чувствителност 0.0015 mV/це
обща точност < 1% FS
тенденция към нулева темп <0.05% FS /°C
изходящ сигнал 2 mV/ at FS
 4-20 mA (current loop)
работен темп. обхват -20°C +70°C

Кабели и аксесоари
0WE10600000 6 жилен кабел (24 AWG)   
 за уреди  mV/V или V output
0WE102KEO00 2 жилен кабел (20 AWG) за
 уреди 4-20mA изход
0L3400MB200 чифт заваряващи блокове за
 уреди, измерващи устойчивост  
 на разтягане

RTD Термометър
(Код на продукта  0T111PT1000)
тип сензор PT100
 устойчива платина 100 Ω при 0°C
обхват на измерване -50°C +150°C
резолюция 0.1°C
точност 0.2°C
Диаметър 22 mm
Дължина 100mm
материял неръждаема стомана

Термистор 
(Код на продукта  0T3800GKA00)
тип сензор NTC термистор  (YSI 44005)
обхват на измерване -50°C +150°C
резолюция 0.1°C
точност 0.5°C
Диаметър 12 mm
Дължина 55 mm
матеириал неръждаема стомана

CRD-400 Температурен индикатор
(Код на продукта  0CRD4000000)
отчитането на температурата върху RTD термоме-
трите и термисторите може да бъде извършено чрез 
използването на малко CRD-400 устройство: то показва 
директното измерване в °C посредством автоматична 
конверсия.
тип измерване °C
Дисплей графичен цвят TFT, 240x320 pixel
точност 0.01% FS
вътрешна батерия Ni-MH зареждаща се 4.8 V-2.7 Ah
работна температура   -20°C +60°C
защита  IP67

температурен датчик IC 590
Дължини на кабела 30, 50, 100, 150m
температурен обхват -50°C +150°C
резолюция 0.1°C
точност ± 0.5°C
Диаметър на сондата 16 mm
Дължина на сондата 250 mm
Дигитален дисплей 3.5 LCD
батерии 2 x 9V DC disposal
работно време около 20 часа

Резервен комплект за C112T
(Код на продукта  0C112TKITR0)
резервен комплект за преносима водно-термална сонда, 
включва сонда, тежести, епоксидна смола и консумативи.


