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За нас
SISGEO е водещ конструктор и производител на широка гама инстру-
менти за употреба в областта на измерването и анализа на скалите 
и почвата. Инструментите на SISGEO се разпространяват по целия 
свят посредством растяща дистрибуторска мрежа. През последни-
те няколко години продажбите са разпределени по равно между въ-
трешния и международния пазар. SISGEO е основана през 1993, когато 
настоящите акционери придобили SIS Geotecnica. Оттогава  SISGEO 
е посветен на разработването, производството и предлагането на 
висококачествени инструменти, за да отговори на нуждите на стро-
ителните проекти.
Връзката със SIS Geotecnica, основана през 1973, е много важна, тъй 
като тя е основен фактор за успеха на SISGEO. Ние съчетаваме дина-
мичния начин на мислене на една млада организация с традицията и 
опита на отдавна утвърдена компания. 
Разположен в индустриалната зона на Милано, централният офис за 
управление на SISGEO се състои от триетажна сграда с повече от 
1200 кв.м лаборатории, производствени помещения и складове. Терена 
включва и 600 кв.м офиси на технически и разработващи отдели, как-
то и маркетинг и продажби. Централната сграда на SISGEO включва 
също и повече от 1200 кв.м отворена площ за паркинг и допълнителна 
сграда от 160 кв.м, в която се намира цеха и производствената линия 
за уреди за измерване на разтягане от фибростъкло.

Нашия поглед и стратегия
Ние сме посветени в обслужването на нашите клиенти и опазването 
на околната среда, където живеем „Земята ни говори....ние я слуша-
ме”. Ние вярваме в прогреса, растежа и възможностите.
Нашата бизнес стратегия разчита на дългогодишните взаимоотно-
шения с нашите клиенти, партньори и дистрибутори.

Ние обичаме клиентите си и работим, за да отговорим на нуждите, 
които имат днес и постоянно обновяваме нашите решения, за да по-
срещнем техните нужди и утре. С тяхна подкрепа можем да увеличим 
потенциала на нашия традиционен бизнес, чрез подобрение качество-
то на обслужването, креативен маркетинг, иновативно ценообразу-
ване и ефективност на разходите. 



квалифициран персонал, 

предлагащ обвързани с нуждите
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Холдингът
Разположена в най-големия район на Милано (Италия), компанията ра-
боти в областта на геотехническия и строителен мониторинг от 
1973 г насам. Днес SISGEO е водещ холдинг, включващ SISGEO HOLDING, 
FIELD и  SISGEO-ZEMIN.
Основният бизнес на SISGEO се състои в производство на пълна гама 
контролноизмервателни уреди за мониторинг при строителство, 
хидрология, геотехника (скали и почва), околна среда и съответното 
проектиране на конрекни решения по проекта.  SISGEO е един от трите 
най-големи производители в света по приходи, рентабилност и гео-
графско проучване на пазара.
SISGEO HOLDING е швейцарска компания, предназначена за инвестиции 
в компании по цял свят и за конкретни търговски /маркетинг опера-
ции.
FIELD е обслужваща компания, създадена през 2000 г с цел по-добро 
обслужване на нашите клиенти, чрез предлагане на експертен опит в 
областта на мониторинга, техническа помощ на място, надзор на ин-
сталацията, тестове, обучение, измервания и обработка на данните.
SISGEO-ZEMIN наскоро беше основана в Турция за извършване на дей-
ностите по мониторинг на проекти, където инструментите на 
Sisgeo са вече инсталирани, както и да предложи помощ и на персона-
лизирани услуги на местния пазар. Sisgeo Holding е основен акционер на 
Sisgeo-Zemin.

Нашия поглед и стратегия
Ние сме посветени в обслужването на нашите клиенти и опазнавето 
на околната среда, където живеем „Земята ни говори....ние я слуша-
ме”. Ние вярваме в прогреса, растежа и въвзможностите.
Нашата бизнес стратегия разчита на дългогодишните взаимоотно-
шения с нашите клиенти, партньори и дистрибутори.

Ние обичаме клиентите си и работим, за да отговорим на нуждите, 
които имат днес и постоянно обновяваме нашите решения, за да по-
срещнем техните нужди и утре. С тяхна подкрепа можем да увеличим 
потенциала на нашия традиционен бизнес, чрез подобрение качество-
то на обслужването, креативен маркетинг, иновативно ценообразу-
ване и ефективност на разходите. 
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Технология
SISGEO е направил значителни инвестиции за развитие на технологиите 
и в производството да се използват модерни средства. 
Непрекъснатото изследване ни позволява да намерим отлични решения 
за намаляване на производствените разходи и да осигурим конкурентни и 
цялостни гами продукти, осигуряващи ни увеличение на обема на нашите 
продажби.
SISGEO произвежда както вибриращи жици (струни), най-доброто реше-
ние за геотехнически приложения, така и устойчиви технологии за из-
мерване на разтягането (опъването). SISGEO е сред малкото световни 
производители, които произвеждат качествени вибриращи жични ин-
струменти.

Производствени съоръжения
Производственото звено на SISGEO има образцови производствени съо-
ръжения и оборудване за монтаж, изграждане и инструменти за калибри-
ране с най-високо качество и надеждност. Те включват:
- Четири плота за сглобяване на сензори за вибриращи жици (струни);
- Място за  TIG заваряване;
- Калибриращи плотове за измерване на наклона;
- Уникална под-вакуум система за насищане на хидравлични клетки;
- Три климатични камери за тест на температурата на околната среда;
- Полуавтоматичен инструмент за сглобяване на уред за измерване на 
разтягането от фибростъкло;
- Машина за тестване на товар до 3000 KN;
- Два съда под налягане за тестване на течове и доказване на водонеп-
ропускливост;
- Двукомпонентен диспенсър от епоксидна смола за продукти за запе-
чатване.
Значителен принос за растежа на компанията има нашият екип от хар-
дуер и софтуер специалисти, тъй като всички машини и тест системи 
се контролират електронно за автоматично генериране на сертифика-
тите за калибриране.
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P101

P112

TFH

PRESSURE TRANSDUCERS

ПИЕЗОМЕТРИ ЗА 
ЯЗОВИРНИ СТЕНИ И ТРЪБИ 

Това са обикновени филтърни звена за измерване на 
водното ниво във влажна почва.
Налични са няколко модела за различни приложения.  
Casaqrande пиезометър се използва за измерване 
на водното налягане в шупли. Отворения пиезоме-
тър за тръби се използва за измерване на нивото 
на водната маса. Филтрите са направени от поли-
етилен с висока плътност с капачка с резба за 2" 
(цола) или 11/2"  (цола) тръба.
Пиезометрите за прави тръби са налични като 
11/2"  (цола) тръби с резба, обвити във филтрираща 
материя.
За инсталиране в мека почва са налични натискащи 
се филтърни звена от неръждаема стомана.

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕСИФИКАЦИИ

Язовирни стени/тръби 40 μ порест връх 
11/2 - цола свързана единична тръба 
Дължина: 200 mm 
Външен диаметър: 61.5 mm

Язовирни стени 40 μ порест връх 
1/2 - цол свързани двойни тръби 
Дължина: 200 mm 
Външен диаметър: 61.5 mm 
Размер на порестия връх: < 40 μ (номинал)

Звено за тръбен филтър
PVC тръба с фабрични налични диаметри: 
1, 11/2 и 2 - цола
дължина: 3 метра

ЗАКлюЧвАщА СЕ КАПАЧКА
(Продуктов код 0P100CH1000)
Снабден с идентификационна пластина и топографска 
игла. Заключващата се капачка осигурява защита в 
най-горния край на пиезометрите за язовирни стени  и  
тръби.

BENTONITE ТоПЧЕТА (ПЕлЕТИ)
(Продуктов код 1000BE20025K)
Доставя се в 25 кг чували, пелетите работят като 
водоуплътнители в сондажното звено на филтъра на 
пиезометъра.

ИНДИКАТОР ЗА 
ВОДНО НИВО (WLI)                    

Потапящите се измерителни уреди (WLI) се из-
ползват за измерване на нивото на подпочвените 
води в тръби, кладенци и пиезометри за язовирни 
стени.
Потапящият се измервателен уред е устройство 
захранено с батерии и оборудвано с  потапяща се 
сонда, свързана с градуиран кабел, навит на ролка и 
поставен върху макара.
Когато потапящата се сонда направи контакт с 
водата, тя активира звукова аларма и светлинен 
индикатор, поставен върху лицевата пластина на 
макарата.
Версията C112T също е снабдена с потапяща се 
сонда за измерване на температурата. LCD върху 
лицевата пластина на макарата показва темпера-
турната стойност директно в  °C.

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕСИФИКАЦИИ

MODEL C112 клас II плосък кабел
 с деление на всеки милиметър
сонда детектор на водно ниво
налични 30, 50, 100 m
дължини на кабела 150, 200, 300, 400, 500 m

ПЕРСоНАлНИ ИЗМЕРвАТЕлНИ УРЕДИ 
(Продуктов код 0HIDR100000)
Персоналните измервателни
уреди се използват за дирек-
тно отчитане на водното 
ниво в резервоари, реки и
отворени канали. Състоят 
се от 1 м дълга хидро-
метрична пръчка с 
порцеланово покритие, 
градуирана на сантимет- 
ри и пластина с информа- 
ция .

MODEL C112T клас II  плосък кабел
 с деление на всеки милиметър
сонда детектор на водно ниво 
 и температурен сензор 
налични 30, 50, 100 m
дължини на кабела 150, 200, 300, 400, 500 m

диаметър на макарата:  260 mm, 320 mm, 420 mm 
диаметър на сондата:  16 mm 
дисплей:  3.5 LCD (само за C112T) 
батерия:  1x 9V DC обикновена (C112)
 2x 9V DC обикновена (C112T)

СОНДИ ЗА ВОДНО 
НИВО (WLL)

Сондата за водно ниво (WLL) е интегрирана сис-
тема направена за автоматичен продължителен 
мониторинг на водното ниво и температурата в 
кладенци, тръби и Casaqrande пиезометри.
WLL системата е  снабдена с точен керамичен сен-
зор за налягане, който осигурява висока точност и 
дълготрайна стабилност на измерванията.
Сондата за водното ниво записва абсолютното 
налягане, което след това се конвертира във водно 
ниво и се отчита от Hoboware софтуер като из-
ползва барометрични измервания. Оптичната USB 
връзка осигурява безопасно и надеждно сваляне на 
данни дори и в лоши атмосферни условия.

Диапазон на нивото 4, 9, 30, 76 m
Температурен обхват -20°C +50°C
точност:  
- водно ниво ±0.05% F.S.
- температура ±0.5°C
Вид памет постоянна
Капацитет на 64 килобайта 
паметта >21000 комбинирани измервания
Интервал на измерване програируем
 Мин. 1 секунда, макс. 18 часа
Порт за комуникация оптичен USB интерфейс
Управляем темп. обхват -20°C +60°C
Живот на батериите*** 5 год с минимален
 интервал на измерване 1 минута
*  номинална стойност на база WLL при морско равнище 
** типична грешка използвайки референтно ниво на  
 измерване и барометричната компенсация 
***  зависи от работната температура

СоФТУЕР HOBOWARE MANAGER
(Продуктов код 0WSBHW10000)
Този софтуер от ново поколение е за управление на сонди, 
графични данни и техния анализ. Той позволява проверка на 
състоянието на сондите: определя настройката на сон-
дата преди спускането й, проверява работата на сонда-
та, докато е потопена, показва отчитането на сензора 
в реално време и показва използваната памет и волтаж 
на батерията.
Мощните графични характеристики на софтуера позво-
ляват филтриране на данните за перносализирана инфор-
мация. Допълнителната барометрична компенсация Ви 
позволява да компенсирате измерването на водното ниво 
за барометрично налягане.

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕСИФИКАЦИИ



ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ДАТЧИЦИ ЗА НАЛЯГАНЕ

ДАТЧИЦИ ЗА НАЛЯГАНЕ ЗА ИЗМЕРИТЕЛИ НА ПОТОК

ВИБРИРАЩИ ЖИЧНИ ПИЕЗОМЕТРИ
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ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ДАТЧИЦИ ЗА 
НАЛЯГАНЕ

ДАТЧИЦИ ЗА НАЛЯГАНЕ ЗА 
ИЗМЕРИТЕЛИ НА ПОТОК

ВИБРИРАЩИ ЖИЧНИ 
ПИЕЗОМЕТРИ

Широка гама от електрически пиезометри и дат-
чици за налягане налични за различни приложения. 
Електрическите пиезометри и датчици за налягане 
са снабдени деформиращи диафрагми с екранен ре-
зистор, образуващи 4-раменен Wheatstone мост.
P235S пиезометрите се използват за записване 
на налягането в кухините (порите), когато е не-
обходим бърз отговор, динамично измерване и/ или 
висока точност. Модел P252A е снабден с  1/2-цол 
външна резба, която се свързва с линия за хидра-
влично налягане (за мониторинг на водното наля-
гане при покачване на нивото).

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕСИФИКАЦИИ

Мониторинг на водния поток в отворени канали се 
практикува широко в областта на околната сре-
да и геотехниката. Измерването на изтичането 
е един от най-важните индикатори за цялостно-
то представяне на земното/скално запълване и 
на циментови кладенци. Степента на изтичане 
е функция на водното ниво в резервоара и зависи  
от конструкцията и/или целостта на  кладенеца. 
Последователно мониторинга на изтичането оси-
гурява данни за оценка на дълготрайната стабил-
ност на конструкцията на кладенеца.
Изтичането на водата обикновено се затваря 
надолу по течението от кладенеца и се отклонява 
към басейн в преливна станция.

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕСИФИКАЦИИ

Вибриращите жични пиезометри строго се препо-
ръчват за дълготраен мониторинг на налягането 
в кухините на почвата или нивата на подпочвени-
те води.
VW пиезометрите се състоят от тяло от неръж-
даема стомана, снабдено с филтърно звено (по-
рест камък) и чувствителна диафрагма с опъната 
жица от неръждаема стомана. Вибриращата жица 
е опъната в херметически запечатано вакуумно 
пространство. VW пиезометрите гарантират 
бърз отговор, дълготрайна стабилност и имуни-
тет срещу промени в напрежението. Отчитането 
на VW пиезометрите се получава посредством ви-
бриращо устройство за данни с вибрираща жица.
Филтърните звена могат да бъдат с различна 
порьозност:
HAE (висок вход на въвздух) и LAE (нисък вход на 
въздух) филтрите на стойности са подходящи за 
приложение в пиезометри в непромокаеми, напоени 
и промокаеми почви.

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕСИФИКАЦИИ

MODEL P235S1 с HAE филтър на 
 стойности 
MODEL P235S4 с  LAE филтър на 
 стойности
MODEL P235I Поставя се в 
 мека почва

Стандартна гама 100, 200, 500 kPa
 1, 2, 5, 10, 20 MPa
Чувствителност 0.01% FS
Точност < 0.3% FS
Работен темп. диапазон -10°C +55°C
Характеристики на филтърното звено 
- HAE (100 kPa) 1 μ  керамичен камък
- LAE камък 40 μ синтезирана стомана
 40/50 μ синтезиран  PE
Дължина диаметър 27 mm/200 mm

ДАТЧИК ЗА НАлягАНЕ С оТвоР
P252R датчик за налягане е снабден със сензор с 
отвор, който осигурява автоматично компенсиране за 
промените в барометричното налягане. Този датчик 
осигурява мониторинг на подпочвените води в Casaqrande 
пиезометри, кладенци и тръбни пиезометри.

ПоДвИжЕН ДАТЧИК ЗА НАлягАНЕТо в 
КУХИНИТЕ (ПоРИТЕ)
P252C е подвижен датчик за налягането за мониторинг на 
налягането на кухини в почвата. Подходящ е за дълготраен 
мониторинг, тъй като инструмента може да бъде махан 
за калибриране и проверки, поддръжка и отново използван 
в други сонди. Когато е вкаран в P101 филтърното звено, 
уплътнението на налягането е осигурено от неговия 
коничен връх с О-пръстен на  кабела чрез връзка от 
инертна маса.

V-КАНАлЕН ПРЕлИвНИК
Целта на преливника е да трансформира стойността на 
моментния поток в налягане/ниво с помощта на специ-
фична измервателна апаратура.
0QV45LS1000 10 litre'sec, V-ъгъл 45°
0QV60LS2000 20 litre'sec, V-ъгъл 60°
0QV90LS5000 50 litre'sec, правоъгълен

Измервателна апаратура
QVLIV100
ДАТЧИК ЗА НИво
(Продуктов код 0QVLIV10000)
Тип датчик плаващо звено с високо чувст- 
 вителна клетка за товар
Измерващ обхват 1000 mm водно ниво
Резолюция сензор 1 mm
Точност По-добра от 0.3% FS
Изходящ сигнал 4-20 mA (current loop)

P251Q100
ДАТЧИК ЗА НИво
(Продуктов код 0P251Q10000)
Тип датчик Трансмитер за налягане
Измерващ обхват 1000 mm водно ниво
Точност По-добра от 0.5% FS
Изходящ сигнал 4-20 mA (current loop)
 
ПЕРСоНАлНИ ИЗМЕРвАТЕлИ 
0QVHI030000 300mm дълга скала в мм
0QVHI050000 500mm дълга скала в мм

МоДЕл PK45A С  HAE звено за филтър на стойността
МоДЕл PK45S С  LAE звено за филтър на стойността
МоДЕл PK45I Поставя се в мека почва чрез натиск  
 на прът/лост 

Стандартна гама 200, 350, 500, 700 kPa
 1.0, 1.7, 2.0, 3.5 MPa
Чувствителност ± 0.025% FS
Точност < 0.5% FS
Работен темп. диапазон -20°C +100°C
Характеристики на филтърното звено 
- HAE (100 kPa) 1 ц ceramic stone
- LAE камък 40 μ  синтезирана стомана
 40/50 μ sсинтезиран PE
Дължина диаметър 27 mm/200 mm

АПАРАТ ЗА НАСИщАНЕ
(Продуктов код 0PF01SAT000)
Насищането на филтъра е решаващ фактор за успешно 
инсталиране на заравящите се пиезометри. Sisqeo оси-
гурява апарат за употреба в полето за насищане на HAE 
филтъра на стойността (керамичен камък). Състои се 
от помпа от неръждаема стомана с манометър и порт 
за резбово присъединяване за напасване към филтърно-
то звено.



СТАНДАРТНИ КУТИИ ЗА ИЗМЕРВАТЕЛИ НА НАКЛОН

КУТИИ, СНАБДЕНИ С УРЕД ЗА ИЗРАВНЯВАНЕ И БЪРЗО СВЪРЗВАНЕ ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА НАКЛОН

ПОСТАВЯНЕ НА НАКЛОНЕНИ КОЛОНИ
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СТАНДАРТНИ КУТИИ ЗА 
ИЗМЕРИТЕЛИ НА НАКЛОН

КУТИИ, СНАБДЕНИ С УРЕД ЗА 
ИЗРАВНЯВАНЕ И БЪРЗО СВЪРЗ-
ВАНЕ ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА НАКЛОН 

ПОСТАВЯНЕ НА НАКЛОНЕНИ 
КОЛОНИ

Кутията за измерване на наклона е специална тръ-
ба с жлеб, която обикновено се инсталира в сонда 
и се използва заедно със система за измерване на 
наклон за определяне на под-повърхностни или хо-
ризонтални движения на почвата.
Кутията за измерване на наклон изпълнява следни-
те основни функции:
- отразява деформациите на почвата или скалите, 
в които е инсталирана или в структурите, към ко-
ито е прикрепена;
- осигурява прецизна работа на сондата на уреда 
при определяне на промените в наклона;
- жлебовете осигуряват правилна ориентация за 
сондата на уреда.
Рамката на уреда за измерване се произвежда от 
различни материали, като алуминий, фибростъкло 
и ABS (Акрилонитрил- Бутадиен-Стирен).

Кутията, снабдена с уред за изравняване за измер-
ване на наклон представлява специална ABS тръба 
с жлеб като в края има самоизравняваща се връзка. 
Произвежда се от висококачествена ABS пластма-
са.
При производството се отделя специално внима-
ние на минимизирането на спиралата на жлебове-
те на кутията и на производството на изравнява-
щия бутон за свързване със самоизравняващите 
се муфи.
Тръбата на Sisgeo за бързо свързване (QJ) е ал-
тернативен вариант на традиционните кутии 
на измервателите на наклон, направени главно за 
приложение при кладенци в земята и  при сондира-
не. QJ тръбата предлага лесна и бърза инсталация. 
O-пръстените предотвратяват достъпа на земя 
или вода.

Измервателя на наклон и уредите за измерване 
могат да бъдат поставени заедно в една и съща 
колона. Тази колона се състои от  ABS кутия на 
измервател на наклон, снабдена с телескопични 
муфи и магнитни пръстени. Магнитните пръсте-
ни са налични в различни модели: за сондаж (паяч-
ни пръстени) и за диги (пластинкови пръстени). 
Те са фиксирани върху кутията на измервателния 
уред на определени интервали, в зависимост от 
стратиграфията. Телескопичните муфи са налични 
при интервали от 75 или 150 mm: те осигуряват 
постоянно проследяване на жлебовете и на въз-
можността да приемат аксиално изместване на 
тръбата.
Отчитанията се извършват от вертикалната-
сонда на измервателния уред и магнитната сонда 
на детектора за  3-D вертикален изглед.

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕСИФИКАЦИИ ТЕХНИЧЕСКИ СПЕСИФИКАЦИИ ТЕХНИЧЕСКИ СПЕСИФИКАЦИИ

АлУМИНИЕв
(Код на модела S111)
 S1110075 S1110054
материал  Алуминий Алуминий 
Външен диаметър на тръбата 86.4 mm 58.0 mm
Вътрешен диаметър на тръбата 76.1 mm 49.0 mm
Вътрешен диаметър на жлеба 82.0 mm 54.0 mm
дебелина 2.2 mm 2.0 mm
Дължина на кутията 3 meter 3 meter
тегло 1.4 kg/m 0.92 kg/m
спирала <1.0°/ 3 m <1.0°/ 3 m
Външен диаметър на муфата 92.0 mm 62.6 mm
Дължина на муфата 300 mm 300 mm

ABS
(Код на модела)
материал ABS 
Външен диаметър на тръбата 71.0 mm 
Вътрешен диаметър на тръбата 60.0 mm 
Вътрешен диаметър на жлеба 64.0 mm 
дебелина 3.5 mm 
Дължина на кутията 3 meter 
тегло 0.7 kg/m 
Спирала  <0.6°/ 3 m 
Външен диаметър на муфата 77.0 mm 
Дължина на муфата 200 mm 

FLUSH-COUPLED 
(Код на модела S141) 
Външен диаметър на тръбата 70 mm
Вътрешен диаметър на тръбата 59 mm
Вътрешен диаметър на жлеба 61,5 mm
Дебелина  5,5 mm
Дължина на кутията 3 meter
Цвят на кутията бял
Тегло  1.2 kg/meter
материал ABS plastic
Спирала < 0.6°/3 meter
Тест за деформация (*) 15 bar
Температурен обхват - 20°C+ 80°C
Външен диаметър на муфата 70 mm
Дължина на муфата 200 mm

QUICK-JOINT (QJ) 
(Код на модела S151) 
Външен диаметър на тръбата 70 mm
Вътрешен диаметър на тръбата 59 mm
Вътрешен диаметър на жлеба 62.5 mm
дебелина 5.5 mm
Обща дължина на сексцията 3100 mm
Общ диаметър 84 mm
цвят Бял/червен
Спирала  <0.6°/3m
Тест за деформация (*) 15 bar
Темпаратурен обхват -20°C +80°C
(*)Тестовете се провеждат в камера с водно налягане с 
празна кутия, запечатана в двата края.

АКСЕСоАРИ ЗА НАКлоНЕНИ КолоНИ
0S141ST0700 Телескопичен профил за  S141
 3 метра профил с 75 mm празнина
0S141ST1500 Телескопичен профил за S141
 3 метра профил с 150 mm празнина
0S151MT0700 Телескопичен куплонг за QJ
 дължина 500 mm със 75 mm празнина
0S131AF6000 Паячен магнитен пръстен, ID 71MM
 широк (2.75" OD тръба)
0S131AR6000 Закрепващ магнитен пръстен, ID 71MM
 Пластмасова пластина OD 300 mm
0S151AF8000 Паячен магнитенпръстен, ID 83MM
 Широк  (3.25"" OD тръба)
0S151AR8000 Закрепващ магнитен пръстен, ID 83MM
 Пластмасова закрепваща пластина OD 300 mm
0S141DR7000 Референтен профил с маркировка за S141
 Магнитен пръстен и дънна капачка
0S151DR7000 Референтен профил с маркировка за QJ
 Магнитен пръстен и дънна капачка

АКСЕСоАРИ ЗА ТРъбИ НА ИЗМЕРвАТЕлИ НА 
НАКлоН
горна /долна Обикновени капачки, предотвратя 
капачка ващи запушването на тръбите 
Заключващи се Защитна капачка с идентификационна 
горни капачки пластина и топографска игла
Комплект за Осигурява цимент, нитове, запечатваща 
сглобяване  лента и лента за залепване
Дънен клапан Позволява преминаване  през корпуса с 
за варов/ помощта на подвижен клапан за  
циментов  впръскване
разтвор



СОНДИ ЗА УРЕДИ ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА НАКЛОН           

АРХИМЕДОВ ДАТЧИК ЗА ДАННИ 

TILLI  ПОРТАТИВЕН ИЗМЕРВАТЕЛ НА НАКЛОНА
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Mazar Hydroelectric- Project - еквадор
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СОНДИ ЗА УРЕДИ ЗА 
ИЗМЕРВАНЕ НА НАКЛОН

АРХИМЕДОВ ДАТЧИК НА ДАННИ TILLI ПОРТАТИВЕН 
ИЗМЕРВАТЕЛ НА НАКЛОН

Сондата на уреда за измерване на наклона измерва 
отклонението в наклона във вертикалните кутии. 
Това позволява мониторинг на страничните дви-
жения. Сонда модел S242SV30 на уреда за измер-
ване на наклон е снабдена с ±30° биаксиална гама, 
балансиран серво измервател на ускорение, който 
осигурява високо ниво на прецизност, продължи-
телност и бърз отговор.
Сондите на уреда за измерване на наклон на Sisgeo 
могат да се използват в комбинация с всички на-
лични кутии на измерватели на наклон с ID жлебове 
от  38 mm до 84 mm. Устойчивата анти-ударна 
пластмасова ABS носеща кутия е предвидена за 
транспорт и съхранение на сондата на измерва-
телния уред, както и за учебна сонда. Отчитания-
та стават посредством  Архимедов датчик.

Архимедовия датчик е предназначен за отчитане 
на данни и показване на графики от следните под-
вижни сонди на Sisgeo: хоризонтални и вертикални 
измервателни уреди, T-REX, спиралометри и TILLI 
портативен измерител на наклон. Архимедовият 
датик се управлява с батерии и е с голям цветен 
графичен дисплей, поставен на безопасно място 
във водоустойчива пластмасова кутия. Този дат-
чик за данни е специално направен за употреба на 
полето при тежки работни условия. Удобен дис-
танционен ключ позволява обслужването от един 
човек. Архимедовия датчик може да бъде снабден 
с Bluetooth iинтерфейс, за да изпраща съхранените 
данни към офиса с помощта на смартфон.
SMART Manager Suite е софтуерния пакет, създаден 
от Sisqeo, който позволява управлението на Архи-
медовия датчик директно на Вашето РС, автома-
тично обновяване FW и SW и получаване на онлайн 
техническа помощ.

TILLI е портативен измерител на наклона. Състои 
се от устойчива рамка от неръждаема стомана 
с алуминиев корпус, в който се намира балансиран 
серво сензор на измервателя на ускорение. Повърх-
ността на рамката е изработена машинно и поз-
волява точно позициониране на измерителния уред 
по време на измерванията.
При употреба TILLI се поставя върху наклонена 
пластина, която трайно е инсталирана върху по-
върхността на структурата. Измерванията мо-
гат да се извършват върху хоризонтална или вер-
тикална повърхност. Долната повърхност на уреда 
се използва с хоризонтално монтирани наклонени 
пластини, докато страничната повърхност се из-
ползва с вертикално монтирани наклонени пласти-
ни. Отново измерванията могат да се провеждат 
върху хоризонтални или вертикални повърхности.
Отчитания в две ортогонални посоки могат да бъ-
дат получени посредством въртене на инструмен-
та на  90° върху хоризонталната повърхност.  

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕСИФИКАЦИИ ТЕХНИЧЕСКИ СПЕСИФИКАЦИИ ТЕХНИЧЕСКИ СПЕСИФИКАЦИИ

Обхват на измерване ±30°
 ±15° и ±90° опция
Нелинейност + хистерезиз  0.02% FS
 0.06% FS за ±90° сонда
Повтаряемост 0.01% FS
Работен темп. обхват -20°C +70°C System
Точност ±4mm per 30meter
 (с ARCHIMEDE отчитане)
Междуосие           500mm (metric) 
 2-foot (Enqlish)
Диаметър 28mm
Дължина 750mm (без конектор)  
Диаметър на колелото 32mm

ХоРИЗоНТАлНА СоНДА
(Продуктов код  0S241HH3000)
Снабдена с едноосов твърд измерител на ускорение, тази 
сонда е направена за измервания в хоризонтално инстали-
рани тръби на уреда за измерване на наклон.  

Обхват на измерване ±30°
Повтаряемост 0.05% FS
Диаметър 28 mm
Дължина 750mm (без конектора)

СПИРАлНА  СоНДА
(Продуктов код  0S30PR12000)
Тази спирална сонда се използва за определяне на реалния 
азимут на кутията на уреда за измерване на наклон, след 
инсталирането му. Oсигурява измервания, които могат 
да се използват за коригиране на данните, получени 
от извитите тръби на уреда за измерване на наклона. 
Спиралната сонда е напълно съвместима с работния 
кабел на уреда за измерване на наклон и Архимедовия 
преносим уред. 

Обхват на измерване ±5° over the probe lenqth 
Резолюция 10 mV/°
Точност < 0.5% FS
Диаметър 28mm
Дължина 1.263mm (without connector)

A/D конвертор   2 x 24 bit 
Памет   2 GB
Графичен цвят на дисплей       TFT, LED backliqht
COMM port  USB ("pen-drive" stile)
Работен темп. обхват: -20 - +60 °C, IP67
Размери         (LxWxH) 200 x 280 x 65mm
 
РАбоТЕН КАбЕл НА УРЕД  ЗА ИЗМЕРвАНЕ НА 
НАКлоНА
Химически устойчив работният кабел  
на уреда се използва за контрол на дълбочи- 
ната на сондата. Защитната преграда от 
неръждаема стомана, която е отлята към 
външната полиетиленова (РЕ) изолация 
елиминира всяко огъване на кабела, а жицата 
от неръждаема стомана контролира всяко раз- 
пъване на кабела. Вътрешна връзка елиминира  
хлъзгането на единичния проводник, съответ- 
стващ на външната РЕ изолация. Допълнител- 
но медните пръстени, нарязани върху външна_
та РЕ изолаця на кабела за усещане на  опера- 
циите. Работният кабел включва и конектор 
на подводна сонда, позволяващ мониторинг на 
разстояние до 200 м водна дълбочина.

Дължини на кабела:  30, 50, 60, 100, 150, 200 m  
 100', 200', 300', 400', 500'(Enqlish)
Градуиране  500mm (metric), 2-foot (Enqlish)

Монтажна макара
(Продуктов код  0S1CSU10000)
Тази проста и полезна монтажна макара записва измер-
ванията по време на измервателния процес . Предпазва 
кабела от износване.

TILLI сензор  едноосен балансиран серво   
 измерител на ускорение
Гама на измерване    ±14.5° от вертикала
Резолюция на сензора:  по-добра от  0.001° с двата:  
 LEONARDO и CRD-400 отчитания
Обща точност:  по-добра от  ±0.04% FS (линей 
 ност, хистерезиз и повтаряемост) 
Чувствителност ±0.002% FS/°C
Изходящ сигнал       ±5 V at FS
Темп. обхват на 
компенсиране -20°C +60°C
Материал рамка от неръждаема стомана
Tегло 3 Kq (TILLI само)
Транспортна кутия IP68 устойчива на удар пластмаса

Пластина за наклон
(Продуктов код  0SCLTP14B00)
Материал бронз
Диаметър 135 мм
Неръждаема стомана покрива наличния като опция 
(продуктов код 0SCLTC14000)



УРЕД  ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА НАКЛОНА НА МЯСТО (I PI)

RDS СИСТЕМА  (СИСТЕМА ЗА ДЕФОРМАЦИЯ НА ЖП ЛИНИИ)

ПОВЪРХНОСТНИ  ИЗМЕРВАТЕЛИ НА ЪГЪЛ НА НАКЛОН И  

ИЗМЕРВАТЕЛИ НА ЪГЪЛ НА НАКЛОН С ПРЕДАВАТЕЛЕН ЛОСТ
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УРЕД  ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА 
НАКЛОНА НА МЯСТО (I PI)

RDS СИСТЕМА  (СИСТЕМА ЗА 
ДЕФОРМАЦИЯ НА ЖП ЛИНИИ)

ПОВЪРХНОСТНИ  И  ИЗМЕРВА-
ТЕЛИ НА ЪГЪЛ НА НАКЛОН С 
ПРЕДАВАТЕЛЕН ЛОСТ

Сензорите на уредите за измерване на наклона на 
място са направени за автоматичен мониторинг 
на критични терени. Свързана и закачена в кути-
ята, където може да възникне деформация, стру-
ната на IPI сензорите позволява на оператора да 
записва профила на кутията на уреда за измерване 
на наклона продължително време. Вертикалните и 
хоризонталните уреди за измерване на място са 
налични в едноосни и двуосни версии, снабдени с 
твърди сензори на измерватели на ускорение или 
сензори на балансирани серво измерватели на ус-
корение.
Отделни кабели за сигнал са необходими за всеки 
сензор. Няколко измерители на наклона на място 
могат да бъдат свързани заедно, за да създадат 
единично изходящо мулти-жило на кабел. Хоризон-
талните IРI се използват широко при мониторинг 
отклонения при наклона на язовири / язовирни сте-
ни.

RDS (Система за железопътна деформация) е пред-
назначена за мониторинг на надлъжни деформации 
и усукване на жп пътища. За надлъжни деформации 
системата е съставена от верига от алуминиеви 
пластини, снабдени с вграден твърд сензор на из-
мервателя на ускорение (MEMS технология).
За да се измери усукването (налягането), травер-
сите се проследяват със сензор, монтиран перпен-
дикулярно на жп линията.
Всички RDS сензори са снабдени с вграден термис-
тор, за да има връзка между наклона термалния 
ефект на околната среда.
RDS системата може продължително да се наблю-
дава с помощта на  ADK-100 система, която пре-
дава данни с помощта на GPRS модем към сървър, 
където работи  WMS web платформа.

Повърхностните измерватели на наклон са сензори 
за наклон, използвани за измерване на промени в на-
клона на структурите. Те се инсталират за посто-
янно върху контролираните повърхности и могат 
да бъдат отчетени, както механично, така и от 
автоматична система за придобиване на данни за 
дълготраен мониторинг.
Повърхностните измерватели на ъгъла на наклон са 
налични в едноосна и двуосна версия, снабдени със 
сензор на твърд измервател на ускорението (MEMS 
технология) или балансиран серво сензор.
Семейството от S520 измерватели на ъгъла на 
наклон са поставени в цилиндър от устойчива не-
ръжваема стомана, IP68 водоустойчив до  200 kPa. 
Включени са  спиртен нивелир, закрепваща скоба и 
котвена пластина. Лъчевият уред за измерване ъгъ-
ла на наклон е уред за измерване на наклон, направен 
да измерва ъглово изместване. Състои се от твърд 
сензор за наклон (MEMS технология) поставен в алу-
миниев предавателен лост с различни дължини от 1, 
2, или 3 m.

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕСИФИКАЦИИ ТЕХНИЧЕСКИ СПЕСИФИКАЦИИ ТЕХНИЧЕСКИ СПЕСИФИКАЦИИ

МоДЕл S411HA Едноосен твърд измери 
 тел на ускорение (MEMS)
MоДЕл S412HA Двуосен твърд измерител  
 на ускорение (MEMS)

Пълна гама ±10°, ±20°
Резолюция на сензора 0.01% FS
Обща точност better than ±0.4% FS
Скала на термален  ±0.01% FS' °C
фактор чувствителност 
Изходящ сигнал 4-20 mA
Температурна гама -25°C +80°C

МоДЕл S411SV Едноосен твърд балансиран  
 серво измерител на ускорение
МоДЕл S412SV Двуосен твърд балансиран  
 серво измерител на ускорение 

Температурен обхват ±14.5°, ±30°
Резолюция на сензора 0.001% FS
Обща точност better than ±0.07% FS
Скала на термален ±0.002% FS' °C
фактор чувствителност 
Изходящ сигнал ±5 V at FS
Температурна гама 0°C +50°C

Характеристики на сондата
Общ диаметър 30 mm
Основа на колелото 1000 mm
Материал Неръждаема стомана и  
 термопластична смола
Кабелна връзка Епоксидно запечатана до  
 200 kPa
Аксесоари 
0S4TS101000 Поддържаща глава на  
 измерителя
0S4IPITOOL0 Затягащо устройство
0WRAC200000 Поддържаща жица от  
 неръждаема стомана, 2 mm

Надлъжни RDS компоненти
0S7RDS10L30 RDS , 3m дължина, За монито- 
 ринг на надлъжни деформации на  
 жп пътища. Инсталира също и  
 топографски шибър .
0S7RDS10L20 RDS лост, 2m дължина
0S7RDS10L10 RDS лост, 1m дължина
0S7RDS00AN0 Ъглова опора и верижен терминал

Напречни  RDS компоненти
0S7RDS10T10 RDS лост, 1m дължина за мони 
 торинг на усукване при жп пътища.
0S7RDS10T02 RDS сензор за мониторинг на  
 наклона на предварително сглобе- 
 ни траверси 
 
Технически спецификации
Тип сензор едноосен твърд измерител на  
 ускорение
Обхват на измерване ±10°
Обща точност 
- с линеен фактор ±0.4% FS
- с полиномен фактор ±0.15% FS
Изходящ сигнал 4-20 mA
Работен темп. интервал -40°C to +85 °C
Температурен сензор NTC thermistor
Кутия алуминий, IP67

Поддържащи лостове: 
Размери 40x60mm секция, 1, 2, 3m дължина
Материал алуминий

балансиран серво измервател на ускорение 
Обхват на измерване ±10°, ±14.5°, ±30°
Обща точност По-добра от ±0.07% FS
Скала на термален ±0.002% FS' °C
фактор чувствителност 
Волтаж за ел. възбуждане ± 15V DC ± 1%
Изходящ сигнал ± 1.5 V, ± 5 V at FS
Работна темп. гама - 20°C to + 80°C

Твърди  измерватели на ускорение (MEMS)
Тълна гама ±10°, ±20°
Обща точност 
- с линеен фактор ±0.4% FS
- с полиномен фактор ±0.15% FS
Волтаж на ел. възбуждане от 8 до 30V DC
Изходящ сигнал 4-20 mA
Работна темп. гама - 40°C to + 85°C

Уреди за измерване на ъгъла на наклон
(Код на продукта 0S700TL10H0)
Тип сензор Едноосен твърд измери- 
 тел на уаскорение
Обхват на измерване ±10°
Обща точност 
- с линеен фактор ±0.4% FS
- с полиномен фактор ±0.15% FS
Изходящ сигнал 4-20 mA
Работна темп. гама -40°C to +85 °C

Допълнителни уреди: 
0S7BM000000  Алуминиев лост, секция  
 40x60mm, налични с  
 дължини от 1, 2 или 3 m
0S700TLLS00   ъглова подпора 
0S700TLP000   заваряваща пластина
0S700TLLSR0  Настройващи се подпори  
 за ъгли за монтаж върху  
 наклонени места 



МАГНИТНИ  УРЕДИ  ЗА ИЗМЕРВАНЕ  НА РАЗТЯГАНЕ (BRS)

T-REX  ПОДВИЖНИ УРЕДИ ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА РАЗТЯГАНЕ

УРЕДИ ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА РАЗТЯГАНЕ НА МЯСТО И УРЕДИ ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА РАЗТЯГАНЕ-НАКЛОН
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МАГНИТНИ  УРЕДИ  ЗА 
ИЗМЕРВАНЕ  НА РАЗТЯГАНЕ 
(BRS)

T-REX  ПОДВИЖНИ УРЕДИ ЗА 
ИЗМЕРВАНЕ НА РАЗТЯГАНЕ

УРЕДИ ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА РАЗТЯ-
ГАНЕ НА МЯСТО И ЗА ИЗМЕРВАНЕ 
НА РАЗТЯГАНЕ-НАКЛОН

Магнитният уред за измерване на разтягане е 
система, основана на  английски изследователски 
технологии за строителство, за измерване на 
отместването при различни дълбочини в почвата, 
диги, подземни кладенци и язовирни бентове. Сис-
темата се състои от тръба за достъп с външна 
гофрирана тръба, магнитни пръстени, както и 
телескопичен дънен сегмент с измервателна линия 
и суспендираща глава. Магнитните пръстени (ши-
бър) са поставени външно към тръбата за достъп 
и след това поставени в земята, където може да 
възникнат движенията. Магнитните пръстени се 
движат заедно с почвата по дължина на тръбата 
за достъп.
Данните се получават с преносимо звено, свързано 
към ключа за отчитане на сонтата, която се на-
мира долу при тръбата за достъп. Сравнението на 
получените данни след време осигурява профили на 
отместването.

T-REX е подвижен уред за измерване на разтягане, 
направен за постепенно измерване по дължина на 
оста на кутията на уреда за измерване, снабден 
с шибър. Сондата на T-REX е снабдена с безкон-
тактен магнитен линеен датчик. Осигурени са 
управляващ кабел, лостове за поставяне, преносим 
уред за отчитане на данни и софтуер за  T-REX ана-
лизатор на данни.
Употребата на Архимедовите преносими уреди за 
отчитане е подходяща за проследяване на отчи-
танията с T-REX сонди. Посредством USB порт 
измерванията лесно се пренасят към РС за упра-
вление на данните. Софтуера за T-REX анализа-
тор на данни позволява на оператора да въведе в 
компютъра измерванията на изместването през 
разстояние от 1 метър за вертикални и хоризон-
тални инсталации.

DEX уреди за измерване на разтягане се използ-
ват в комбинация с кутии на уреди за изравняване  
ABS за автоматичен мониторинг на отместване. 
Струните на DEX уредите за измерване на разтяга-
не са свързани с жици от неръждаема стомана или 
лостове. DEX сондите могат да бъдат поставени 
на различна дълбочина, където възникват движе-
ния с референтни точки в горния и долния край на 
кутията. DEX-S модела е снабден с двуосни сензори 
за наклон;  позволява 3-D профилен мониторинг на 
кухините. ADK-100 датчик за данни е снабден с  GSM 
модул, осигуряващ автоматичен мониторинг на 
места без надзор.

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕСИФИКАЦИИ ТЕХНИЧЕСКИ СПЕСИФИКАЦИИ ТЕХНИЧЕСКИ СПЕСИФИКАЦИИ

Компоненти на системата
0D111P30000 3M сегмент от тръбата за достъп
0D111P15000 1.5M сегмент от тръбата за достъп
0D111PV5500 Гофрирана тръба, OD 55mm
0D111TF6000 Телескопичен край и измервателна линия    
0D111TS1000 Суспендираща глава
0D111AF6000 Магнитен пръстен с пружина
 ID 60mm, max разстояние 300mm
0D111AR6000 Магнитна пластина
 iD 60mm, пластина OD 300mm

C121  Преносимо звено за отчитане на данни
Звено за магнитно отчитане на сондата
0C121005000 READOUT, 50M плосък кабел
0C121010000 READOUT, 100M плосък кабел
0C121015000 READOUT, 150M плосък кабел
0C121KITR00 Резервен комплект на потапяща се сонда 
Размери на сондата   OD 16 mm, дължина 250 mm
Градуиране на кабела   милиметри, клас II ECC
Обвивка на кабела найлон
Точност на системата ±1 mm
Работна темп. обхват -40°C +80°C

Магнитна система за хоризонтално из-
местване 
Магнитната система може да бъде инсталирана хори-
зонтално, за да измерва хоризонтални земни движения
0TUHDPE5000 HDPE тръба за достъп, OD 50mm
0D111PV7000 Гофрирана тръба, OD 70mm
0D1RINV4000 Монтажна макара
0D111AH6500 Магнитен пръстен ID 70mm

T-REX уредите за измерване на разтягане предлагат след-
ните предимства:
- широк обхват на измерване (±100mm отместване за 
всеки метър) , което позволява приложение в почва и скали
- напълно съвместим със Sisgeo управляващия кабел на 
уреда за измерване на наклон, конектор и отчитане
- няма механичен контакт между сондата и обектите
- комбинирано с измерванията на уреда за измерване на на-
клона позволява  3-D профил на деформацията на кухините

База за измерване 1.000 mm
Обхват на измерване ± 100 mm
Точност на сондата ± 0.02 mm
Резолюция на отчитане 0.01 mm
Работна температура -10°C +60°C
Околна среда IP68 up to 1.5 MPa
Размери OD 40mm, length 1530 mm
Материал Неръждаема стомана,  
 месинг и алуминий

Преносимо звено за отчитане на данни
Измерванията се извършват от Архимедовия датчик за 
данни, снабден с външен пакет батерии (Продуктов код 
0CDL012EXBP0). Пакета с батерии е запечатен във водо-
устойчива кутия, която е свързана със звеното за отчи-
тане на данни,когато операторът извършва измервания.

A/D конвертор 2 x 24 bit, с автокалибриране
Памет 2 GB
Дисплей Цветен графичен TFT, LED 
 320x240 pixel, sunlight reliability
Порт за комуникация USB
Работен темп. обхват: -20 - +60 °C, IP67
Размери (LxWxH) 200 x 280 x 65mm

DEX СоНДА 
0DEX35010000 обхват 100 mm, база 1000 mm
0DEX35050000 обхват 500 mm, база 1000 mm
0DEX35100000 обхват 1000 mm, база 1500 mm

Резолюция на сензора 0.01mm
Точност на системата 0.25% FS
Повтаряемост 0.02mm
Изходящ сигнал 0-10V DC
Работна температура -20°C +60°C
Околна среда IP68 (up to 1.5 MPa)
Външен диаметър 35mm

DEX-S СоНДА 
С двуосен сензор за наклон 
0DEX35S102B0 Обхват на наклон ±10°
0DEX35S202B0 Обхват на наклон  ±20°

Обхват на разтягането 100 mm
Измерваща база 1000 mm
Дължина на сондата 1170 mm

Сензор за наклон 
тип Двуосен твърд уред за измерване на ускорение
резолюция 0.01% FS.
Термална чувствителност ± 0.01% F.S./°C.
Обща точност < 0.4% F.S.

Аксесоари 
0S4TS101000 Подкрепяща глава на сондата
0WRAC200000 Подкрепяща жица от неръждаема стомана, 2 mm
0S4IPITOOL00 Хично прикрепящо устройство
0REX0RING93 T-REX магнитен пръстен
 ID 71mm, OD 95mm.



DSM СИСТЕМА ЗА МОНИТОРИНГ ПРИ СГРАДИ

УРЕДИ ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА ХИДРОСТАТИЧЕН ПРОФИЛ (PROFILER)                                                                                              

DSM УРЕДИ ЗА ИЗМЕРВАНЕ
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Puerta Del sol, мадрид - испания
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DSM СИСТЕМА ЗА 
МОНИТОРИНГ ПРИ СГРАДИ

УРЕДИ ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА ХИД-
РОСТАТИЧЕН ПРОФИЛ 
(PROFILER)                                                                                              

DSM УРЕДИ ЗА ИЗМЕРВАНЕ

DSM системата за  Диференциален  Мониторинг е 
разработена от Sisgeo за автоматичен и продъл-
жителен дълготраен мониторинг на диференциал-
ни отмествания на сгради и структури.
DSM структурната система се състои от серии  
DSM измервателни резервоара свързани чрез мал-
ка хидравична тръба към референтен резервоар, 
който е разположен върху твърда основа, далеч от 
зоната на мониторинг.
Хидравличната тръба се пълни с обезвъздушена 
смес от 50% глицерин (99%) и 50% вода. Тази смес 
обикновено се пълни от Sisgeo и е химически инерт-
на към всички компоненти на системата.
Измерването на нивото на флуида във всеки DSM 
резервоар показва разликата в повишението меж-
ду сензорите и референтния резервоар.

Profiler е хидростатичен уред за измерване за мони-
торинг на отмествания под диги и основи.
Системата се състои от сонда, снабдена с висо-
кочувствителен датчик за налягане, свързан по-
средством тръба с флуид, към резервоар. Profiler 
сондата се изтегля метър по метър през HDPE 
тръба, напълнена и заровена под дигата и т.н. Тръ-
бата с течност се търкаля въру макара (скрипец). 
Датчика измерва профила на тръбата, свързана с 
резервоара, разположен върху триножник, монти-
ран върху стабилна основа. Върху панела на макара-
та LCD показва директните отчитания в мм.

Измерването на почвата или дигите е от основно 
значение за мониторинг на стабилността на струк-
турата по време на строителна дейност. Два вида 
DSM измервателни уреди са налични: модел D422R за 
диги и модел  D422F за сондиране.
В зависимост от типа на приложението измерва-
телните уреди се инсталират в различни конфигу-
рации, свързани помежду си с хидравлична линия към 
референтния уред и свързани към автоматична сис-
тема за събиране на данните. Принципа на работа се 
основава върху промяната на налягането, причинено 
от промяна на височината на течността в тръба-
та. Последващи промени във височината, случващи 
се между основното деление и измерените деления, 
водят до пропорционални промени на хидравличното 
ниво при всеки измрвателен уред.

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕСИФИКАЦИИ ТЕХНИЧЕСКИ СПЕСИФИКАЦИИ ТЕХНИЧЕСКИ СПЕСИФИКАЦИИ

DSM  УРЕД ЗА ИЗМЕРвАНЕ НА НИвоТо
(Код на продукта 0D422M08000)
Тип сензор Високочувствителна  
 клетка за товар
Обхват на измерване ±40 mm водно ниво
Чувствителност на сензора 0.01mm
Точност на сензора ±0.1mm (термалните  
 ефекти не са включени)
Разлики в покачването Напълно хоризонтално
Размери на кутията 400x300x200mm

DSM  УРЕД за измерване на широка гама ниво
(Продуктов код 0D422L08500)
Тир сензор Линеен потенциометър
Обхват на измерване 800mm
Чувствителност на сензора 0.01mm
Точност на сензора ±0.5mm (термалните  
 ефекти не са включени)
Разлики в покачването up to 800mm
Размери на кутията OD 68mm, 1050mm hiqh

DSM системите са много чувствителни към темпера-
турни промени. Точните измервания изискват монито-
ринг на температурите при сензорите. Данните се упра-
вляват с помощта на "Fieldstat" софтуер.

PROFILER СоНДА 
(Продуктов код  0D6HPG33100)

Обхват на измерване 8.5 m
Резолюция 1 mm
Обща точност ±20 mm
Време на изоставане 3-10 sec
Диаметър 34 mm
Дължина 280 mm
Материал Неръждаема стомана
 
Отчитания и макара 
Дигитален дисплей 4.5 diqits LCD
A'D конвертор 14 bits + siqn
Точност на отчитане ±1 знак
Нула off-set настройка
Захранване 12V DC отново зарежда 
 ща се батерия
Работно време 15 часа
Работен темп. обхват -10°C +50°C
Диаметър на ролката 690 mm
Капацитет на кабела на ролката < 150 meter
Общо тегло 25 Kq с 50 m тръба

КАбЕл на PROFILER 
(Продуктов код  0WE206KE000)
Кабела на Profiler включва електрически кабел и и туба с 
течност, капсулована в общ РVС външна обвивка. 
Eл. кабел 6-cond. с референтна  
 тръба
Диаметри на тубата с течност ID 6mm, OD 8mm
Тип течност Обезвъздушена смес  
 вода-глицерин
Маркировка На всеки метър
Външна обвивка PVC, OD 12.8 mm

Уреди за измерване на диги
(Продуктов код  0D422R00000)
Обхват на измерване 8.5, 17.0, 43.5, 87.0 m
(с течна смес от  Sisqeo)
Чувствителност на сензора 0.01% FS
Точност на сензора <0.3% FS
Изходящ сигнал 4-20 mA

VW Уреди за измерване на диги
(Продуктов  код 0D422R000VW)
Обхват на измерване  15.0, 31.0 m 
(с течна смес от Sisqeo) 
Чувствителност на сензора 0.025% FS
Точност на сензора <0.5% FS
Изходящ сигнал  честота

Уреди за измерване на кухини
( Продуктов код 0D422F00000)
Обхват на измерване 8.5, 17.0, 43.5, 87.0 m
(с течна смес от Sisqeo)
Чувствителност на сензора 0.01% FS
Точност на сензора <0.3% FS
Изходящ сигнал 4-20 mA

Компоненти и аксесоари
0D422S08000 DSM референтен измервателен уред
0D422SERB00 DSM Референтен резервоар
0TUPE060800 6MM PE тръба, ID'OD 6'8mm
0TUPE101200 10MM PE тръба, ID'OD 10'12mm
1000TOPE300 Изолирана хидравлична тръба
1000LIGL100 Смес вода-глицерин
0D422SAT200 DSM устройство за насищане, 20lt.



КЛЕТКИ  ЗА  ЗЕМНО НАЛЯГАНЕ

КЛЕТКИ  ЗА  НАПРЕЖЕНИЕ

ХИДРАВЛИЧНИ КЛЕТКИ ЗА НАЛЯГАНЕ 
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КЛЕТКИ  ЗА  ЗЕМНО НАЛЯГАНЕ КЛЕТКИ  ЗА  НАПРЕЖЕНИЕ ХИДРАВЛИЧНИ КЛЕТКИ ЗА 
НАЛЯГАНЕ 

Клетките за земно налягане се използват за мо-
ниторинг на общото налягане в язовирни стени, 
язовири и диги или в интерфейс между структури и 
изкопни стени. Клетките за земно налягане се със-
тоят от две пластини от неръждаема стомана, 
заварени заедно около тяхната периферия. Пръс-
теновидното разстояние между тези пластини е 
запълнено под вакуум с обезвъздушено масло.
Подложката за налягане е свързана посредством 
тръба от неръждаема стомана към датчик, офор-
мящ затворена хидравлична система.
Натиска (напрежението) се конвертира в електри-
чески сигнал и може да се отчете от множество 
преносими звена за отчитане или сонди за отчи-
тане.
    

Sisgeo гъвкави диафрагмени NATM клетки за напре-
жение са създадени за оптимизиране на измерва-
нията на радиално и тангенциално напрежение в 
бетонова  тунелна линия.
Клетката за напрежение се състои от подложка 
за налягане, свързана към датчик посредством хи-
дравлична линия. Вътрешната кухина между двете 
стоманени пластини на подложката за налягане и 
хидравличната линия се запълват фабрично с мас-
ло. Маслото е обезвъздушено, както и подложката 
за налягане под вакуум, за да се получи минимална 
компресия на маслото. Устойчивостта на клетки-
те се осигурява от датчик, който има керамична 
диафрагма с нищожно изместване на обема в срав-
нение с кухината на  клетката.

Хидравличните клетки за налягане са създадени за 
измерване на напрежението на маса бетон или в 
структури и изкопни стени.
Подложката за налягане се състои от две пластини, 
заварени заедно около тяхната периферия, разделени 
от тясна кухина наситена (под вакуум) с обезвъз-
душено масло. Това гарантира максимална стабил-
ност.
Тръбата свързва кухината на подложката за наляга-
не към датчика за налягане . Налично е устройство 
за повторно налягане с цел разширяване на клетка-
та след възстановяването  на бетона.
Отчитанията се извършват с преносими звена за 
отчитане или сонди за отчитане на данни.

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕСИФИКАЦИИ ТЕХНИЧЕСКИ СПЕСИФИКАЦИИ ТЕХНИЧЕСКИ СПЕСИФИКАЦИИ

СЕНЗоР ЗА вИбРИРАщА жИЦА
L143D (кръгъл) 
L143S (правоъгълен) 
Пълна гама 350, 500, 700 kPa
 1, 1.7, 2, 5, 7 MPa
Резолюция 0.025% FS
Точност < 0.5% FS
Размер на подложката кръгла OD 230 mm
за налягане правоъгълна 100x200mm
Работен темп. обхват -20°C +80°C
Дебелина на подложката кръгла 12 mm
 Правоъгълна 6 mm
Размер на датчика OD 27mm, 180mm lonq
 
ЕлЕКТРИЧЕСКИ ДАТЧИК
L141D (кръгъл) 
L141S (правоъгълен) 
Пълна гама 200, 500 kPa, 1, 2, 5, 10 MPa
Резолюция 0.01% FS
Точност < 0.3% FS
Изходящ сигнал 4-20 mA current loop
Размер на подложката кръгла OD 230 mm
за налягане правоъгълна 100x200mm
Работен темп. обхват -10°C +55°C
Дебелина на подложката кръгла 12 mm
 правоъгълна 6 mm
Размер на датчика OD 27mm, 180mm lonq

РАДИАлНИ КлЕТКИ ЗА НАПРЕжЕНИЕ
(Код на продукта  0L112R06000)
Обхват на измерване  0-5 MPa (50 Bar)
Резолюция   0.01 MPa with C6002
Точност   < 0.3% FS
Размери на подложката 
за налягане  150x150mm
Дебелинана подложката   5 mm
Размер на датчика   OD 25mm, 130mm lonq

ТАНгЕНЦИАлНИ КлЕТКИ ЗА НАПРЕжЕНИЕ
(Код на продукта 0L112T20000)
Обхват на измерване   0-20 MPa (200 Bar)
Резолюция   0.01 MPa with C6002
Точност  < 0.3% FS
Размери на подложката
за налягане   100x200mm
Дебелина на подложката  5 mm
Размер на датчика OD 25mm, 130mm lonq

C6002 ДИгИТАлЕН ИНДИКАТоР
(Код на продукта  0C6002MV000)
Дигитален дисплей  3.5 LCD
Резолюция  10 kPa (0.01 MPa) 
Battery 9V DC 
Работно време при
алкално излагане  2 часа
Продължителност на -5°C +50°C, защитена от 
раб. при външни условия  прах кутия
Размер  130x75x40 mm

Устройство за възстановяване на налягането
(Код на продукта  0L111PUMP00)
Това устройство позволява на оператора да увеличава хи-
дравличното маслено налягане вътре в кухината на клет-
ката за получаване на близък контакт между подложката 
за налягане и заобикалящия материал или за разширяване 
на клетките след възстановяване на бетона.

ПоДложКИ ЗА НАлягАНЕ 
0L111161600 

Размер на подложката 150X150 mm
Работно налягане до 5 MPa
Приложение                  Радиално напрежение в бетона
 
0L111102000 
Размер на подложката 100x200 mm
Работно налягане до 20 MPa
Приложение          Тангенциално напрежение в бетона
 
0L111204000 
Размер на подложката 200x400 mm
Работно налягане до 5 MPa
приложение                      При контакт с почва, скали
 
0L111D06000 
Размер на подожката кръгла 500mm OD
Работно налягане до 1 MPa
Приложение                       При контакт с почва, скали
 
PK46H VW ДАТЧИЦИ ЗА НАлягАНЕ  CC
Пълна гама  350, 500, 700 kPa,
  1, 1.7, 2, 5, 7 MPa
Резолюция   0.025% FS
Точност   < 0.5% FS
Работен темп. обхват -20°C +80°C
Размер на датчика OD 27mm, 180mm дължина
 
P262A ДАТЧИЦИ  ЗА НАлягАНЕ  CC
Пълна гама  200, 500 kPa, 1, 2, 5, 10 MPa
Резолюция   0.01% FS
Точност   < 0.3% FS
Изходящ сигнал  4-20 mA current loop
Работен темп. обхват -10°C +55°C
Размер на датчика OD 27mm, 180mm дължина



ХИДРАВЛИЧНИ КОТВЕНИ КЛЕТКИ ЗА ТОВАР

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ КОТВЕНИ КЛЕТКИ ЗА ТОВАР 

ТВЪРДИ И КЛЕТКИ ЗА ТОВАР СЪС СТОМАНЕНА  ИЗОЛАЦИЯ  
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ХИДРАВЛИЧНИ КОТВЕНИ 
КЛЕТКИ ЗА ТОВАР

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ КОТВЕНИ КЛЕТ-
КИ ЗА ТОВАР 

ТВЪРДИ И КЛЕТКИ ЗА ТОВАР СЪС 
СТОМАНЕНА  ИЗОЛАЦИЯ

Хидравлични котвени клетки за товар се използват 
за мониторинг на натоварване в скални болтове 
и кабели. Те се състоят от две пръстеновидни и 
от неръждаема стомана пластини, запоени заедно 
около техния ъгъл. Подложката за налягане между 
пластините е запълнена, под вакуум, с обезвъзду-
шено масло.
Товара се измерва директно посредством Bourdon 
манометър, свързан към тялото на клетката. Ма-
нометърът е калибриран в лаборатория и позволя-
ва директно отчитане в kN. Налични са и модели, 
снабдени с 4-20 mA датчика за изходящо налягане, 
за отдалечено отчитане. Има и много устойчива 
дистрибуторна пластина за гарантиране, че това-
рът е приложен равномерно върху повърхността 
на клетката. Носеща пластина може да не е необ-
ходима при правилно предвиждане в изработване-
то на инсталацията.

Електрически устойчивата котвена  клетка за то-
вар се състои от тяло от неръждаема стомана, 
което включва от 8 до 16 електрически устойчиви 
измерватели на разтягане в мостова конфигура-
ция. 
Типичните приложения включват тестване на 
котвени системи при изграждането на тунели или 
дълбоки изкопни дейности. Формата на клетката 
минимизира чувствителността и към странично 
натоварване.
Котвените клетки за товар са налични в разно-
образна гама и диаметри. Много устойчивата 
дистрибуторна пластина осигурява равномерно 
разпределение на натоварването върху повърх-
ността на клетката. Отчитанията се получават 
посредством CRD-400, Galvani устройство или 
Leonardo сонда за данни.

Клетките за товар със стоманена изолация са спе-
циално направени за мониторинг на напрежението 
върху изолацията и при тестване. Модел L2CE се 
състои от цилиндрично тяло от неръждаема сто-
мана с  датчик за налягане. Подложката за налягане 
се реализира от две здрави пластини от неръждаема 
стомана и напоени под вакуум с обезвъздушено мас-
ло. Налични са специални дистрибуторни пластини 
със сферични повърхности  за подобрение качест-
вото на измерванията. Електрическите съпроти-
вителни клетки за товар са направени за извърш-
ване на тестове и мониторинг на компенсацията 
на натоварването при подпори и поддържащи опори 
с форма на арка. Модел L2CT се състои от твърдо 
цилиндрично тяло, произведено от високо закалена 
стомана с прецизни носещи повърхности. Комбини-
ра от  4 до 8 електрически измерватели на разтяга-
не в мостова конфигурация.

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕСИФИКАЦИИ ТЕХНИЧЕСКИ СПЕСИФИКАЦИИ ТЕХНИЧЕСКИ СПЕСИФИКАЦИИ

Хидравлични клетки за товар с хоризонтален 
манометър
0L2M07060H0 500 KN, ID 71mm, OD 164mm
0L2M09076H0 750 KN, ID 92mm, OD 204mm
0L2M11100H0 1000 KN, ID 110mm, OD 228mm
0L2M13100H0 1000 KN, I D 138mm, OD 245mm
0L2M16160H0 1500 KN, I D 165mm, OD 293mm
0L2M22260H0 2500 KN, I D 225mm, OD 380mm

Претоварване 120% with zeroshift <2% FS
Резолюция  < 0.2% FS
Точност  ± 1% FS
Температурна грешка < 1.5% FS
 При  25°C темпертурна разлика
Материал AISI 304 неръждаема стомана

Хидравлични клетки за товар с електрически 
датчик
0L2E0706000 500 KN, ID 71mm, OD 164mm
0L2E0907600 750 KN, ID 92mm, OD 204mm
0L2E1110000 1000 KN, ID 110mm, OD 228mm
0L2E1310000 1000 KN, ID 138mm, OD 245mm
0L2E1616000 1500 KN, ID 165mm, OD 293mm

Претоварване  120% with zeroshift <2% FS
Резолюция  from 0.03% FS to 0.09% FS
Точност  ± 1% FS
Температурна грешка < 1.5% FS
 при 25°C температурна разлика
Материал  AISI 304 неръждаема стомана

0L204V03000 300 KN, ID 40mm, OD 155mm
0L206V06000 500 KN, ID 50mm, OD 155mm
0L207V07600 750 KN, ID 71mm, OD 155mm
0L211V07600 750 KN, ID 110mm, OD 200mm
0L212V10000 1000 KN, I D 120mm, OD 220mm
0L216V12000 1200 KN, I D 165mm, OD 260mm
0L216V16000 1500 KN, I D 165mm, OD 260mm
0L219V18000 1800 KN, I D 190mm, OD 300mm
0L222V26000 2500 KN, I D 225mm, OD 340mm

Пълна гама От  300 KN до  2500 KN
Претоварване  150%
Чувствителност  0.01 mWV
Точност  < 0.5% FS
Термална нулева промяна < 0.005% FS ' °C
Изходящ сигнал 1.5mWV, 2 mWV at FS,
Захранване  от 2 V DC до 10V DC
Изх. мостова устойчивост 1400 ohm
Компенсирата темп. гама -10°C +60°C
Работна темп . гама -15°C +70°C
Материал Неръждаема стомана

Дистрибуторни пластини
0L20040PD00 Цент. отвор  40mm, OD 110mm
0L20060PD00 Цент. отвор  50mm, OD 110mm
0L20071PD00 Цент. отвор  71mm, OD 110mm
0L20110PD00 Цент. отвор 110mm, OD 155mm
0L20120PD00 Цент. отвор  125mm, OD 180mm
0L20166PD00 Цент. отвор  165mm, OD 210mm
0L20190PD00 ID 165mm, OD 250mm
0L20226PD00 Цент. отвор  231mm, OD 290mm

Аксесоари 
0ECONO7MV00 MIL мъжки конектор с капачка
0ELC420MA00 4-20 mA трансмитер (2 жичен

L2CE Клетки за товар със стоманено покритие
0L2CE019000  1900 KN, OD 191 mm
0L2CE030000  3000 KN, OD 245,5 mm

Точност   < 1% FS
(линейност, хистерезис и повторимост) 
Изходящ сигнал  4-20 mA (current loop)
Работна темп. гама from -20° to +80°C
Клас на защита  IP 68 up to 100 KPa
Материал  Неръждаема стомана

ДИСТРИбУТоРНИ ПлАСТИНИ
Sisqeo L2CE клетките са специално направени за стоманено покри-
тие и тестове при различни приложения.
0L2CE200PD0 Двойни пластини, общ диам. 200mm
0L2CE262PD0 Двойни пластини, общ диам. 252mm

L2CT Твърди клетки за товар
0L2CT030000  3000 KN, OD 135 mm
0L2CT060000  5000 KN, OD 180 mm

Претоварване   150%
Чувствителност  0.01% FS
Точност   0.2% FS
Термална нулева промяна < 0.005% FS ' °C
Изходящ сигнал  2 mWV at FS
Работна темп. гама -40°C +75°C
Компенсираната темп. гама -20°C +60°C
Клас на защита  IP 65
Материал   стомана UR-40



ДИГИТАЛНИ ЛЕНТОВИ УРЕДИ ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА РАЗТЯГАНЕ 

МЕХАНИЧНИ УРЕДИ ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА СВЪРЗВАНЕ

DBS ИЗМЕРВАТЕЛНИ КОТВИ
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ДИГИТАЛНИ ЛЕНТОВИ УРЕДИ 
ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА РАЗТЯГАНЕ

МЕХАНИЧНИ УРЕДИ ЗА ИЗМЕР-
ВАНЕ НА СВЪРЗВАНЕ

 DBS ИЗМЕРВАТЕЛНИ КОТВИ

Лентовите измерватели на разтягане се използ-
ват за извършване на точни измервания на раз-
стояние между  двойка точки, които предвари-
телно са инсталаирани. Инструмента е подвижна 
измервателна лента от неръждаема стомана с 
равномерно разположени дупки в тяло от алуми-
ний и неръжваема стомана с външно пневматично 
устройство за разтягане и включен измервателен 
уред.
В същото време лентовия измервател осигурява 
постоянно напрежение върху лентата и точно от-
читане върху измервателния уред. Преносим ком-
пресор осигурява сгъстен въздух за настройка на 
налягането на лентата по време на измерването.
Типичните приложения включват приближаващ мо-
ниторинг на тунели, според NATM практиката и на 
шахти, подземни отвори и пещери.

Широка гама механични уреди за измерване на пук-
натини (свързвания) се произвеждат, за да задово-
лят всички изисквания на клиентите.
Подвижните измерватели на разтягане позволя-
ват измеването на съответни движения между 
референтните болтове, поставени напречно на 
връзките (пукнатините). Измервателят на разтя-
гане, който има своя собствена преносима кутия 
за съхранение, има прецизна плъзгаща се релса с 
настройваща се дължина. Едноосни и 3-D (трио-
сни) механични измерители на свързвания, също са 
налични за мониторинг на свързвания и пукнатини. 
Движенията между две котви се получават с меха-
нични измервателни уреди.
Прост и евтин  TT-1 сигнален монитор за пукнати-
ни, инсталиран през пукнатината, позволява проуч-
ването да бъде проведено в две посоки.

Измерващите котви са комбинирани за скални бол-
тове и измерватели на разтягане. Те се използват 
за оценка на работата  на скални котви и всчки дру-
ги приложения. Измервателните котви се състоят 
от кухо котвено тяло с монтиран вътре 4-точков 
мини измервател на разтягане с котвени точки при 
4 различни нива.
Sisgeo измерващата котва е налична за номинален 
товар от 250KN с дължини от 4,6 или 9 метра. 
Отчитането се извършва с ръчен уред или може да 
бъде автоматизирано чрез използването на датчи-
ци за отместване с вибрираща жица.

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕСИФИКАЦИИ ТЕХНИЧЕСКИ СПЕСИФИКАЦИИ ТЕХНИЧЕСКИ СПЕСИФИКАЦИИ

0DNP0150000 15 M TAPE
0DNP0300000 30 M TAPE
0DNP0CF1100 Калибрираща рамка

Дигитален измервател 5 digits LCD, 6mm височина
Обхват на измерване 100 mm
Резолюция на измервателя 0.01 mm
повтаряемост ± 0.1 mm
Ширина на лентата 13 mm
Градуиране на лентата Перфорирана на всеки 25 мм
Диаметър на тялото 60 mm
Обща дължина 870 mm

РЕФЕРЕНТНИ болТовЕ
Широка гама измерващи болтове, които могат да бъдат 
циментирани, заварени или закотвени в струткурата.
0DN0CH20000 200mm циментиращи 3/8" шайба болт 
0DN0CH50000 500mm циментиращи 3/8" шайба болт
0DN0CHE1000 1000mm циментиращи 3/8" шайба болт
0DN0CH05000 заварими 3/8" шайба болт
0DN0CH20E00 200mm циментиращи
0DN0CH05E00 заварими
0DN0TS10E00 Стенни болтове

Преносими обекти
(Продуктов код  0GCTR005000)
Отразяващите обекти позволяват 
автоматичен приближаващ мони-
торинг с помощта на топографска
станция.
Направен да съответства на 3/8"
приближаващи болтове чрез собствен
адаптер.
0GCTR38ADS0 3/8"G адаптер от неръждаема стомана
0GCTR38ADP0 3/8"G plastic stud adaptor

ПРЕНоСИМ ИЗМЕРвАТЕл НА РАЗТягАНЕ
(Код на продукта  0DF250C5000)
Обхват на измерване 50mm
Базова дължина adjustable at 200, 300 or 500mm
Резолюция  0.01 mm
Повтаряемост По-добра от ±0.02mm

Аксесоари 
0DF25PIN200 Едноосен измервател на пукнатини
0DF20TKIT00 3-D комплект за измерване на пукнатини

Механични измерватели на свързване
0D3101D3000 Едноосен измервател на пукнатини
0D3103D3000 3-D комплект за измерванена пукнатини

Механична гама 0-30mm (±15) in all directions
Базови дължини 500 mm (uniaxial)
 or 200 mm (3-D triaxial)

Комплект за измерване със скала 
(Код на продукта  0DIG30KIT00)
Обхват на измерване 0-30mm (±15) във всички посоки
резолюция 0.01 mm
точност 0.05 mm

Сигнален монитор за пукнатини
(Код на продукта  0D300LINE00)
 

 

TT-1 тип 2-D двуосен
Механична гама ±25 mm в две посоки
Резолюция 0.01 mm
Точност  0.05 mm

0DBS2503244 DBS 4M LONG
0DBS2503264 DBS 6M LONG
0DBS2503294 DBS 9M LONG

Капацитет на натоварване 250 KN
Котвени точки 4
Общ външен диаметър 40 mm
Диаметър сонда 50 mm
Материали: 
- лостове желязо
- централно тяло месинг
- глава неръждаема стомана

оборудване за ръчно измерване
(Код на продукта 0DIG10KDBS0)
За ръчни измервания е необходимо върху главата на инструмента да 
се инсталира измервателен комплект 0DBS01MEC00.
Гама  0 - 10 mm
Резолюция  0.01 mm

4-нагъваща се измервателна глава с вибрираща  жица
(Код на продукта  0DBS04DTE00)
Датчик за отмесване 4 nos. вибрираща жица
Гама  +/- 5mm
Резолюция  0.01 mm
Точност  < 0.5% FS
Работна температура -20°C +80°C
Изходящ сигнал честота
размери  Дължина  270mm, OD 54mm



ЛОСТОВИ УРЕДИ ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА РАЗТЯГАНЕ В ОТВОРИ

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ & VW ДАТЧИЦИ ЗА ОТМЕСТВАНЕ

 УРЕДИ ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА РАЗТЯГАНЕ ПРИ ДИГИ

san Jose’ Mine - Chile
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ЛОСТОВИ УРЕДИ ЗА ИЗМЕР-
ВАНЕ НА РАЗТЯГАНЕ В ОТВОРИ

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ & VW ДАТЧИЦИ 
ЗА ОТМЕСТВАНЕ

УРЕДИ ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА 
РАЗТЯГАНЕ ПРИ ДИГИ

Лостовите уреди за измерване на разтягане се ин-
сталират  в пукнатини за мониторинг на измест-
ване при различни дълбочини, като се използват 
лостове  с различен материал и дължина. Предва-
рително зададената дължина на измервщия лост 
се поставя в найлонова тръба, за да се избегне 
триенето в почвата и неговия връх се фиксира 
върху стоманена циментирана котва. Предвари-
телно окомплектовани лостове от фибро стъкло 
навито при производството и доставени готови 
за инсталиране.
Лостовете от неръждаема стомана и январ се 
доставят на пръчки от 2 м дължина; те трябва да 
се монтират на място. Комплект лостов уред за 
измерване на разтягането се заравя посредством 
пригодена тръба, като се фиксират котвите към 
скалата или почвата, като в същото време позво-
ляват движение на всеки лост в неговия кожух.

Лостовите уреди за измерване на разтягане на 
пукнатини могат да се отчитат с механични уре-
ди за дълбочина.
Механичната система лесно се конвертира да 
произвежда електрически сигнал за дистанционен 
мониторинг и получаване на данни. Електрически 
датчик или датчик за линейно отместване с ви-
брираща жица се поставя към всеки лост за измер-
ване на разтягане върху главата на инструмента. 
Обхвата на датчика за отместване е избрана да 
съответства на очакваното отместване на ло-
ста.  Датчика може да бъде нагласен върху глава-
та на измервателя на разтягане клонящ към нулева 
позиция.
Електрически кабел свързва датчиците за измест-
ване към измервателната кутия за механични от-
читания с преносимо устройство или към ADK-100 
система за автоматично получаване на данни.

Уредите за измерване на разтягане при диги (поч-
ва) се използват за измерване на разтягането при 
почвата в големи земни структури. При етапа на 
строителство уредите са вградени в пълнещия ма-
териал. Системата се състои от няколко котвени 
пластини, свързани чрез лостове за измерване на 
разтягането към измервателните елементи.
Измервателният елемент е телескопична тръба, 
снабдена с датчик за отместване с вибрираща жица 
за мониторинг за промените в разстоянието меж-
ду две котвени пластини.
Още елементи могат да бъдат свързани верижно с 
помощта на 1, 2 или 3 m лостове за измерване на 
разтягане. Датчиците за измерване на отмества-
не с вибрираща жица са налични в различни гами за 
измерване до 150 мм отместване.

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕСИФИКАЦИИ ТЕХНИЧЕСКИ СПЕСИФИКАЦИИ ТЕХНИЧЕСКИ СПЕСИФИКАЦИИ

0D222AC00A0 Лост. от неръж. стомана/январ, DTE < 100 mm
0D222AC00B0 Лост. от неръж. стомана/январ, DTE > 100 mm
0D222FG00A0 Лостове от фибро стъкло, DTE < 100 mm
0D222FG00B0 Лостове от фибро стъкло, DTE > 100 mm

Брой бази 1 (единична), от 2 до 7 
Многократна горна глава на тръба - OD 120 mm
Лостове на уреда  фибро стъкло
 AC неръждаема стомана, 2 m части
 IN январ, 2 m части защитни
Кожух найлон 11 (rilsan), OD 12 mm
Циментираща се котва FG: rebar 16mm OD, 400 mm long
 AC/IN: rebar 22m OD, 400 mm long

Компоненти на системата
0D221BMFG00 Лост от фибро стъкло, 0D 7mm
0D221BMAC00 Лост неръждаема стомана, OD 8 mm
0D221BMIN00 Лост от январ, OD 8 mm
0D222T0P200 Защитна капачка, DTE: 10, 25, 50 mm
0D222T0P320 Защитна капачка, DTE: 100,150,200 mm
0D222KT0P01 Единичен компрект капачка
0D222K7AC00 К-т за инсталиране за АC/IN лостове
0D222K6FG00 К-т за инсталиране на  FG лостове

Цифров измерителен уред
(Код на продукта0DIGD020000)
Измервателна гама от 0 до 200 mm
Резолюция  0.01 mm

DTE ДАТЧИЦИ за оТМЕСТвАНЕ
DTE датчиците са налични с линеен потенциометър или 
датчик с вибрираща жица.

линейни потенциометри
Обхват на измерване 25, 50, 100, 150, 200mm
Резолюция 0.01 mm (зависи от отчитането)
Точност  <0.3% FS
Изходящ сигнал 4-20 mA (current loop)
Захранване  12-24V DC
Работна температура -20°C +60°C
Общ диаметър 16 mm
Околна средаl IP68 (защитен от вода до 100 kPa)

Датчици с вибрираща жица
Обхват на измерване 25, 50, 100, 150 mm
Резолюция  0.01 mm (depending of readout)
Точност  < 0.5% FS
Изходящ сигнал честота
Работна температура -20°C +80°C
Общ диаметър 16 mm
Околна среда IP68 (защитен от вода до 100 kPa)
Уредите за измерване на разтягане при диги (почва) се използват 
за измерване на разтягането при почвата в големи земни 
структури. При етапа на строителство уредите са вградени в 
пълнещия материал. Системата се състои от няколко котвени 
пластини, свързани чрез лостове за измерване на разтягането 
към измервателните елементи.

Компоненти на системата
0D2320BM100 Лост за измерване на разтягане, 1 M
0D2320BM200 Лост за измерване на разтягане , 2 M
0D2320BM300 Лост за измерване на разтягане , 3 M
0D111PV5500 PVC гофриран анти-триене 
0D232AN5000 Котвена пластина, диаметър 500 MM
0D232AN5500 Котвена пластина , 500x500 MM

Измервателни елементи
0D232T050VW 50 mm (±25) range
0D232T100VW 100 mm (±50) range
0D232T150VW 150 mm (±75) range

Тип сензор Вибрираща жица с вграден термистор
Обхват на измерване 50, 100, 150mm
Резолюция 0.01 mm (зависи от отчитането)
Точност  <0.5% FS
Изходящ сигнал  честота
Работна температура -20°C +80°C
Материал Неръждаема стомана



УРЕДИ ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА ПУКНАТИНИ И УРЕДИ ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА СВЪРЗВАНИЯ

ЖИЧНИ УРЕДИ ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА ПУКНАТИНИ И УРЕДИ ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА ДЕФОРМАЦИИ                                  

НЕПОДВИЖНИ УРЕДИ ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА РАЗТЯГАНЕ

Carrara Marble Quarry - италия
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УРЕДИ ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА 
ПУКНАТИНИ И УРЕДИ ЗА 
ИЗМЕРВАНЕ НА СВЪРЗВАНИЯ

ЖИЧНИ УРЕДИ ЗА ИЗМЕРВАНЕ 
НА ПУКНАТИНИ И УРЕДИ ЗА ИЗ-
МЕРВАНЕ НА ДЕФОРМАЦИИ                                  

НЕПОДВИЖНИ УРЕДИ ЗА 
ИЗМЕРВАНЕ НА РАЗТЯГАНЕ

Уредите за измерване на пукнатини и уредите за 
измерване на свързвания се използват за монито-
ринг на движения през повърхностните пукнатини 
и връзки в бетонови структури или скали. Компле-
кта инструменти включва корпус за сензор и ши-
бър. И двете части са снабдени с винтови котви. 
Обикновено котвите со поставят с болтове на 
обратната страна на връзката (пукнатината). 
Датчика за отместване е поставен в мястото на 
сензора, което е поставено напречно на връзката/
пукнатината, което улеснява измерването на про-
мените  в разстоянието между котвите. CRID е 
интегрирана система за мониторинг на пукнатини 
на сгради и монументи, която намалява видимото 
стягане. CRID включва 4 миниатюрни сензора, 
свързани чрез сигнален кабел към компактна, за-
хранена с батерии, сонда за данни за автоматично 
получаване на данни.

Жичните уреди за измерване на пукнатини са на-
правени за мониторинг на промените в разстоя-
нието между две точки на котвите, разположени 
до 30 м.
Типичните приложения включват измерване на  
големи отмествания, свързани със срутвания на 
почвата, мониторинг на скални маси, зидарски 
пукнатини и проучване на земни разломи. Елек-
трическият уред за измерване на деформации се 
използва за мониторинг на отместване между 
две противоположни повърхности и приближа-
ване в подземните отвори и тунели. Датчика за 
отместване е поставен в тяло от неръждаема 
стомана,монтирано върху фиксирана пластина за 
монтаж на стена/под. Въжето от кевлар формира 
връзката между датчика и шибъра.

Фиксирания уред за измерване на разтягане обикно-
вено се определя като устройство, което се поста-
вя в насипа на дигата или в кухина за мониторинг на 
преместването между две точки, без използване на 
преносима сонда. Може да бъде използвана платфор-
ма или сигнален уред за измерване на разтягане на 
база струнни лостове. Те респективно са са свър-
зани към пластина, заровена в основата на дигата 
или в почвата. Електрическите датчици могат да 
бъдат използвани за автоматични отдалечени от-
читания за недостъпни локации. 

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕСИФИКАЦИИ ТЕХНИЧЕСКИ СПЕСИФИКАЦИИ ТЕХНИЧЕСКИ СПЕСИФИКАЦИИ

линейни потенциометрични датчици
Скала 10, 25, 50, 100, 150 mm
Резолюция 0.01 mm (зависи от отчитането)
Обща точност ± 0.3% FS
 Включва линейност и Хистерезис
Изходен сигнал 4-20 mA (current loop)
Захранване  12-24V DC
Работна температура -20°C +60°C
Диаметър на сензора 16 mm
Разстояние котви 500 mm
Околна среда IP68 (устойчив на вода 100 kPa)
Материал  Неръждаема стомана

Датчици с вибрираща жица
Скала  10, 25, 50, 100, 150mm
Резолюция 0.01 mm (зависи от отчитането)
Обща точност  <0.5% FS
 Включва линейност и хистерезис
Изходен сигнал  честота 
Работна температура  -20°C +80°C
Диаметър на сензора  16 mm
Разстояние между котвите  max 500 mm
Околна среда  IP68 (watertight up to 100 kPa)
Материал  Неръждаема стомана

Аксесоари за  2-D и 3-D мониторинг
0D31Y1DTE00  Y-ос фиксираща пластина
0D31Z1DTE00 Z-ос чифт фиксираща пластина

жичен измервател на пукнатини
(Код на продукта 0D241A20000)
Механичен обхват 2000 mm
Електрическа гама 240 mm
Чувствителност 0.03 mm
Точност  ±1 mm (зависи главно от
 Термалните ефекти на жицата)
Повтаряемост ±0.03 mm
Изходен сигнал 4-20 mA (current loop)
Работна температура -20°C +60°C
Диаметър на жицата 2 mm, неръждаема стомана
Макс.напрежение 8 Kg
Базова (жица) дължина 
между датчика и обекта до 30 метра
Корпус на датчика 300x200x185 mm
Монтаж на шарнирен болт  на котвата за разтягане

Тип сензор Линеен потенциометър или  
 вибрираща жица
Изходящ сигнал 4-20 mA, честота
Обхват на измерване 25 mm (±12.5), 50 mm (±25)
Резолюция 0.01 mm (depending on readout)
Обща точност <0.3%FS (4-20mA) <0.5%FS  
 (вибрираща жица)
Работна температура -20°C +60°C
Жица въже
Основа (жица) дължина до 10 метра 
Кожух на сензора 16 mm диаметър

Платформа 

Основното  предимство за платформата е нейната леснота. 
Платформата се състои от галванизирана квадратна пласти-
на, към която е прикрепен вертикален лост. Гофрираната тръ-
ба е поставена около вертикалния лост. Оптични измервания 
на нивото осигуряват записи за повдигането на пластината.

0D100A20000 2M вертикален лост
0D111PV5500 Гофрирана тръба, OD 55mm
0D100B05000 Квадратна пластина  500x500mm
0D100T15000 Горна капачка и точка на проучване

Сигнален уред за измерване на разтягане

Сигналния уред за измерване на разтягане е за измерване 
в една точка и се използва за прецизен мониторинг на 
повърхността или отместване. Състои се от дънна котва 
от неръждаема стомана, към която е прикрепен вертика-
лен измерващ лост. Гофрираната тръба е поставена около 
вертикалния лост.

0D100A20000 2M вертикален лост
0D111PV5500 гофрирана тръба , OD 55mm 
0D100TT6000 Дънна котва
0D100TT0100  Горна капачка и точка на проучване
0D100TTEL10 DTM измерваща глава

DTM  електрически датчик
(Код на продукта 0DTM0000000)
DTM електрическите датчици могат да се монтират върху 
платформи или върху сигнални уреди. 
Обхват 250mm, 500mm, 1000mm
Обща точност 0.25% F.S.
Изходящ сигнал 4-20 mA



ДИРЕКТНИ И ОБЪРНАТИ (ОБРАТНИ) МАХАЛА

ПРЕНОСИМ КООРДИНОМЕТЪР

TEL-310S ТЕЛЕКООРДИНОМЕТРИ
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ДИРЕКТНИ И ОБЪРНАТИ 
(ОБРАТНИ) МАХАЛА      

ПРЕНОСИМ КООРДИНОМЕТЪР                     TEL-310S ТЕЛЕКООРДИНОМЕТРИ      

Висящите махала са направени за мониторинг на 
хоризонтални движения. Те най-често се използват 
в циментови язовирни стени за измерване на про-
мените във вертикалността на структурата.
Директното махало е свързано с гравитацията 
инструмент. Състои се от стоманена жица, за-
котвена към фиксирана точка и овлажняващ резер-
воар, съдържащ овлажняващ флуид.
Обратните (обърнати) махала осигуряват фикси-
рана основа за измерване, от която могат да се 
измерят структурни движения. Служи си с иден-
тична жица, закотвена в кухината под структу-
рата, с потапящо се звено, фиксирано към горния 
му край. Потапящото се звено се движи свободно 
в резервоар с флуид, като жицата е вертикално 
окачена. Махалата често се инсталират в шахти 
в бетонови язовирни стени, започващи с обратно 
махало, закотвено в основата, за получаване на 
пълен профил на вертикалните промени на язовир-
ната стена.

Sisgeo махало за оптично отчитане (координоме-
тър) е надежден и лесен уред за ръчно отчитане 
на директни и обратни махала. Координатите на 
стоманената жица на махалото се измерват с 
помощта на чифт фотоклетки, монтирани върху 
плъзгащо звено с висока точност. Позволява из-
числяването на хоризонталните движения на жица-
та в горна и долна посоки, и наляво и надясно.
Използва се както за инсталиране на място или за 
отдалечени измервания в различни локации. 

TEL-310S телемахало е оптичен уред, направен за 
автоматични измервания на координатите на от-
весни линии.
TEL-310S позволява продължителен мониторинг с 
висока точност.  Състои се от три отделни звена:
- SUS оптично звено, снабдено със стъпково мотор-
но звено, спиртен нивелир и водозащитен защитен 
капак; -CUS контролно звено с интерфейс за комуни-
кация и уеб сървър;
- PWS захранване с входно напрежение по избор.
TEL-310S е снабден и с нагласяващ се оптичен сен-
зор, калибрираща рамка и монтажен комплект.
Всички TEL-310S звена са водоустойчиви към мокри 
инсталирания и временни потапяния не повреждат 
инструментите.

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕСИФИКАЦИИ ТЕХНИЧЕСКИ СПЕСИФИКАЦИИ ТЕХНИЧЕСКИ СПЕСИФИКАЦИИ

ДИРЕКТНо МАХАло
(Код на продукта 0S911002500)
Комплекта директно махало включва:
-цилиндричен резервоар за флуид от неръждаема стомана, с 
капак
-звено за измерване на напрежението и овлажняващо звено
-горна котвена система с релсов и хлъзгащ се блок

Размери на резервоара 415 mm диам, 476 mm  
 височина
Материал Неръждаема стомана
Овлажняващ флуид  (мин. масло) SAE 50-90

обратно махало
(Код на продукта 0S912006000)
Комплекта обратно махало включва:
-пръстеновидна камера за флуид от неръждаема стомана, с капак
-потапящо звено от неръждаема стовмана
-нагласяващ се лост със 100mm вертикално загребване
-външна тръба за измерване нивото на флуида
-стоманен баласт
Размери на резервоара 615mm диам, 495mm  
 височина
Потапящо звено ±72 mm движение във  
 всяка посока
Диам. Циментираща котва 75mm, настройват се  
 от 80mm на 160mm чрез
 централизирани игли
Материал  Неръждаема стомана
Овлажняващ флуид  (мин. масло) SAE 50-90 

жица на махалото 
(Код на продукта  0WRAC200000)
Материал Неръждаема стомана
Диаметър 2mm

оПТИЧНо оТЧИТАНЕ НА МАХАло (оПТИЧЕН 
КооРДИНоМЕТъР
(Код на продукта 0S9RTB16000)
Област на измерване:   X-axis: 0-150mm (±50mm)
 Y-axis: 0-150mm (±50mm)
Резолюция на уреда 0.01 mm
Точност на уреда <0.1 mm
Защита на уреда IP67
Работен темп. обхват -20°C +60°C
Материал алуминий
Размери 340x340x115mm
Тегло  3.5 kg

Аксесоари  
0S9RTPLT100 Подкрепяща пластина на координометър
0S9RTFR1000 Калибрираща рамка на координометър

ТЕлЕМАХАло TEL-310S 
(ТЕлЕ-КооРДИНоМЕТъР)
(Код на продукта 0TEL3103GS0)
Обхват на измерване  X-axis: 0-150 mm 
(номинал) Y-axis: 0-60 mm
Обхват на измерване X-axis: 0-145 mm
(реално) Y-axis: 0-60 mm
Резолюция 0.005 mm
Повтаряемост+точност X-axis: ±0.007 mm
(номинал) Y-axis: ±0.012 mm
Обща точност X-axis: ±0.010 mA
(повтараяемост+точност+хистерезис) Y-axis: ±0.015 mA
Захранване 110/220V AC, 50-60Hz
комуникация 
- локални отчитания USB 2.0, Ethernet, Bluetooth (опция)
- далечен мониторинг RS485, 4-20mA (to ADK-100)
Памет 2 GB
Работен темп. обхват -10°C +60°C
влажност (UHR) 100%
Общи размери и тегло
- SUS оптичнозвено 630x280x165 mm, 11.2 kg
- CUS контролно звено 330x345x111 mm, 4.8 kg
- PWR захранващо звено  330x250x111 mm, 5.8 kg
Забележима жица минимум 1.5mm диаметър
Защита  IP68 until 50 kPa

Аксесоари  
0TEL310ANS0 Опорен нагласяващ се оптичен сензор
0TEL310CAL0 Калибриращ и монтажен комплект
0TEL310XBT0 BLUETOOTH модул
0TEL310XC53 IP68 кабел за  RS485 мрежа
0TEL310X485 RS485 към USB интерфейс
0TEL310XC83 IP68 кабел за 4-20MA мрежа



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
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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.



ЗВЕНА ЗА ОТЧИТАНЕ НА ДАННИ

ПРЕНОСИМИ УСТРОйСТВА ЗА ДАННИ 

МИНИ УСТРОйСТВА ЗА ДАННИ ЗА ПОЛЕ
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ЗВЕНА ЗА ОТЧИТАНЕ НА 
ДАННИ       

ПРЕНОСИМИ УСТРОйСТВА ЗА 
ДАННИ

МИНИ УСТРОйСТВА ЗА ДАННИ ЗА 
ПОЛЕ

CRD-400 е ново устройство, което може да се дър-
жи в ръка, за отчитане на данни, направено за отчи-
тане на всеки вид инструменти на Sisgeo. Основни 
характеристики са цветния графичен дисплей,  Ni-MH 
зареждаща се батерия и устойчивата на намокряне 
кутия. CRD-400 позволява дисплей на отчитания в 
електрически и инженерни звена; нивото на батери-
ята винаги е показано на екрана. VOLTA е устройство 
за отчитане с вибрираща жица, което филтрира 
хармоничните честоти, за да се избегнат променли-
вите измервания. TORRICELLI е звено за отчитане с 
двоен канал, конфигурирано фабрично за всеки сензор. 
Бързо свързващите се терминали позволяват ди-
ректно свързване на кабелите на сензорния сигнал и 
зарядните устройства за батериите. Всички модели 
на Sisgeo преносими звена за отчитане на данни са 
снабдени с торбичка за през рамо, зарядно за батерия 
и кабели.

Galileo, Leonardo and New Leonardo са устойчиви, 
водоустойчиви и лесни за отчитане преносими 
устройства за данни. Те са снабдени с високока-
чествен микропроцесор, Ni-MH батерии и цветен 
графичен дисплей. New Leonardo устройството за 
отчитане на данни може да отчита всички типове 
сензори на Sisgeo; Galileo е направен за употреба с 
инструменти с вибриращи жици. И двете устрой-
ства за отчитане използват  филтриране на хармо-
ничните честоти, за да се избегнат променливите 
измервания.
Отчитанията се съхраняват в 2GB памет и съхра-
нените данни лесно могат да бъдат предадени към 
компютър посредством USB кабел. Преносимите 
устройства за данни могат да бъдат снабдени с  
bluetooth вграден модул, за да изпраща данните към 
офиса в реално време посредством смартфон.
SMART MANAGER SUITE софтуера позволява упра-
влението на данните директно от компотюра или 
лаптоп;  SW и FW ъпдейти ще се правят автома-
тично.

ADR устройствата за данни са група от компакт-
ни, мулти-канални устройства за данни, направени 
за употреба с вибрираща жица и 4- 20mA сензора. 
PC комуникацията се извършва посредством USB 
или RS485 интерфейс. Отчитанията могат да се 
съхраняват в памет с висок капацитет от 64.000 
данни (VW Мини устройство за данни) и 43.000 
данни (Mini устройство за данни), което позволява 
тези устройства да се използват като самостоя-
телни устройства за данни.
Мини устройствата са снабдени със сменяеми 
батерии (VW модел) или 220V (4-20mA модел); по-
требителя може да избере и 20W комплект слън-
чев панел. Мини устройствата се управляват чрез 
специфичен софтуер. Посредством този софтуер 
потребителят може да нагласи начално време и 
интервали на получаване на дани, да свалят и да 
преглеждат данни (в таблична и графична форма), 
да извършват директни отчитания на сензора и да 
калибрират звеното.

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕСИФИКАЦИИ ТЕХНИЧЕСКИ СПЕСИФИКАЦИИ ТЕХНИЧЕСКИ СПЕСИФИКАЦИИ

CRD-400 ръчно устройство за отчитане
Брой канали Един  (1)
A/D конвертор 24 bit с автокалибриране
Дисплей Графичен цвят TFT, LED backlight
 240x320 pixel, sunlight reliable
Вид измерване mA, mV, mV/V, V, °C
 Вибрираща жица
Резолюция 1 μA at F.S. 20 mA
 1 μV at F.S. 20 mV
 0.001mV/V at F.S. 10 mV/V
 0.1 Hz, 0.1 °C
Точност  0.01% FS
Батерия 4.8 V, 2.7 Ah Ni-MH зареждаща се
Работно време 8 часа (продължителна работа)
Околна среда -20°C +60°C, IP67
Размери и тегло 98 x 200 x 50 mm, 0.9 Kg

TORRICELLI устройство за отчитане
Брой канали Два  (2)
Дисплей звено mA, mV, mV/V, V,
 ±20.000 sin α, °C
дисплей alpha-numeric backlight LCD
 240 x 128 pixel
батерия 12V 4,5 Ah зареждаща се Ni-MH
Околна среда -10°C +50°C, IP67

VOLTA устройство за отчитане с вибрираща жица
Брой канали Два  (2)
Звено дисплей Честота 2x10-3, интервал, με, °C
Дисплей alpha-numeric backlight LCD
 240 x 128 pixel
Батерия 12V 4,5 Ah зареждаща се Ni-MH
Околна среда -10°C +50°C, IP67

NEW LEONARDO устройство за отчитане на данни
Брой канали Два  (2)
A/D конвертер 2 x 24 bit с автокалибриране
Дисплей  Графичен цвят TFT, LED backlight
 320x240 pixel, sunlight reliable
Тип на измерването mA, mV, mV/V, V, Ω (PT100/NTC)
 вибрираща жица
Памет  2 GB
Резолюция 1 μA at F.S. 20 mA
 1 μV at F.S. 20 mV
 10 μV at F.S. ±400mV
 0.001mV/V at F.S. 10 mV/V
 0.1 Hz, 0.1 °C
Батерия  12V 4,5 Ah зареждаща се Ni-MH
Работно време 8 часа (продължителна работа)
Размери  (LxWxH) 200 x 280 x 65 mm
Тегло 2 kg
Околна среда -20°C +60°C, IP67
Порт за комуникация USB 2.0 (pen drive style)

GALILEO устройство за отчитане на данни
Тип на измерването Вибрираща жица, NTC термистор
Брой канали Два  (2)
Дисплей Графичен цветен TFT, LED backlight
 320x240 pixel, sunlight reliable
Памет  2 GB
Резилюция 0.1 Hz, 0.1 °C
Батерия 12V 4,5 Ah зареждаща се Ni-MH
Работно време 8 часа  (продължителна работа)
Размери  (LxWxH) 200 x 280 x 65 mm
Тегло  2 kg
Околна среда -20°C +60°C, IP67
Порт за комуникация USB 2.0 (pen drive style)

Мини устройство за данни 
Съвместимост на сензора 4-20 mA (current loop)
Брой канали Четини  (4)
Скенер тип Дигитален
Резолюция 5 цА
Брой отчитания 43.000 (64 k bytes)
Времеви интервал за получаване на данни Програмируем от 1 мин. до 18 ч.
комуникация USB 2.0 mini ДД кабел
Батерия на устройството 3V DC батерия
Захраннване на уреда 12V 4.5Ah зареждаща се
Околна среда -20°C +60°C, IP65 case

Аксесоари 
0AHOBO220V0 Кутия с външно  захранване, IP67
0AHOBO12SOL Пакет соларен панел - 20W, 12Ah
0SWBHW10000 Управляващ софтуер

VW Мини устройство за данни 
Съвместимост на сензора Вибрираща жица, NTC термистори
Брой канали Шест  (6)VW или (3)VW+(3)T
 с различна конфигурация
Тип скенер Електромеханични релета
Резолюция 0.1 Hz, 0.1°C
Брой отчитания > 10.880 за канал
Интервал на събиране на данни Програмируем в рамките на 48 часа
Порт за комуникация RS 485 (19200 Baud))
Батерия 9V DC (6x1.5V D type)
Околна среда -20°C +60°C, IP67 case

Аксесоари 
0ECAV485I00 RS485I интелигентен кабел
0AX20W040AH Пакет соланер панел-20W, 40Ah
0SWDL300000 DL MASTER SOFTWARE



ADK-100 СИСТЕМА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ДАННИ

ADK-100 КОМПОНЕНТИ                       

СОФТУЕР И УЕБ УСЛУГИ
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ADK-100 СИСТЕМА ЗА 
ПРИДОБИВАНЕ НА ДАННИ

ADK-100 КОМПОНЕНТИ СОФТУЕР И УЕБ УСЛУГИ

Sisgeo ADK-100 е мощен и гъвкав мултифункциона-
лен уред за данни построен около Campbell Scientific 
CR1000 модула за измерване и контрол. Изпълнява-
щата много задания работна система позволява 
едновременно комуникация и измервателни функции. 
Мултиексперти с вградени защити от напрежение 
осигуряват допълнителни входове до 192 аналогови 
или 96 различни канала.
ADK-100 устройството за данни е направено за упо-
треба на полето и е налично в различни версии. Всички 
версии са поставени във водоустойчиви IР 65 ограж-
дения от неръждаема стомана. ADK-100е идеално не 
само за отчитане на данни, но и алармиране  в случай, 
че сензорния параметър е надвишил стойността си. 
Контролните действия могат да се управляват по-
средством Multilogger Software.

Пълната система за получаване на данни изисква до-
пълнителни компоненти като мултиплексни бордо-
ве, модули за комуникация, захранване и приложения.  
ADK-100 устройството за данни предлагаща разно-
образие от компоненти, отговарящи на изисквани-
ята на клиентите. Комуникацията се осъществява 
чрез директна USB кабелна връзка или посредством 
друг вид дистанционен интерфейс (GSM или телефо-
нен модем, оптичен, RS485 дигитален кабел, ethernet 
network, и др...)
 Всеки тип сензор може да бъде захранван директно 
от ADK-100 по време на измерването с помощта на 
специфични компоненти.
ADK-100 захранването е осигурено от  220V напре-
жение или посредством соларен панел, снабден с ба-
терия и монтажен полюс.

ML Multilogger Software е 32 bit приложение, напра-
вено да управлява данните, придобити от ин-
струментите за мониторинг, независимо дали са 
свързани директно към РС-то или свързани към 
дистанционно достъпно РС посредством перифе-
рии за комуникации.
Конфигурацията на каналите конфигурира ин-
струментите, свързани посредством ADK-100 
multiplexers и разширяват параметрите, отговаря-
щи на специален процес, който сумира измервания-
та от мулти.каналите. Всеки канал се конфигурира 
с линеен или полиномен коефициент.
ML Software функцията не се ограничава в програ-
миране на ADK-100 устройството за данни, но и за 
сваляне, мониторинг, алармиране и събирането на 
данни също се поддържа.

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕСИФИКАЦИИ КоМПоНЕНТИ И ИНТЕРФЕйС WEB УСлУгИ

ADK-100 кабелни версии
0ADK100BOX0 CR-1000 модулр, IP65 
 размери. 600x400x150mm
0ADK100CAB3 CR-1000 модул, IP65 
 До  3 конфигураии
 размери. 800x600x250mm
0ADK10CAB60 CR-1000 модул, IP65 
 до 6 конфигурации
 размери  800x600x250mm
0ADK100C160 CR-1000 модул, IP65 
 с вградени 8/16 конфигурации
0ADK100C320 CR-1000 модул, IP65 
 с вградени 16/32 конфигурации
 
CR-1000 модул Технически спецификации
Процесор Renesas H8S 2322
Памет 2MB flash, 4MB SRAM за данни
Аналогов вход 6 диференциални, разширяващи се  
 с предавател (MUX) до 192
дигитални I/O портове 8 порта софтуер, избираеми чрез  
 бинарни входни или контролни изходи.
Обхват 
- аналогов от ±2.5 mV  до  ±5.0 V
- честота DC to 200 kHz
Резолюция 
- аналогов от 0.33 IV  до 1330 IV
- честота ±60x10-6sec/ no. измерени цикли
Точност 0.06% отчитане+компенсация (0 to 40°C)
Порт за комуникация CS I/O порт за  Campbell интер 
 фейс RS232 порт за друг интерфейс
Батерия   12V 7.2 Ah, зареждаща се
Захранване 85-264V AC-50/60 Hz, I P67
Работен темп. обхват  -25°C +50°C

0ADK16MUX00 Мултиплекс кутия  8/16 CH
 IP65 ограждение 300x300x180mm
0ADK32MUX00 Мултиплекс кутия 16/32 CH
 IP65 ограждение 300x300x180mm
0ADK32MU200 Мултиплекс кутия  2x8/16 CH
 IP65 ограждсение  400x300x180mm
0ADK64MU200 Мултиплекс кутия  2x16/32 CH
 IP65 ограждение 400x300x180mm
0ADKBRELEBS Допълнителен вход за релета
0ADKWE65000 3M кабел с конектори за свързване
 към  MUX кутиите ADK100BOX
0ADKB0816R0 Табло на мултиплексор  8/16 CH
0ADKB1632R0 Табло на мвултиплексор 16/32 CH
0ADKEXKV100 Защита от по-голямо напрежение
 включва биполярен и триполярен
 плазмен стоп на пренапрежение на  
 тока за всеки мултиплексен вход
0AXBCO22000 IP67 захранване
0AX30W060AH Захранване комплект
 30W соларен панел и 60Ah батерия
0AX60W100AH Захранване комплект
 60W соларен панел и 100Ah батерия
0AX0PALO280 Поддържащ полюс, 3.0 M
 
Интерфейс 
0ADKMD48500 MD-485 MULTIDROP модул
0AXETH100NL NL100 NETWORK LINK INTERFACE
0AXFOD00000 FIBER OPTIC INTERFACE
0AXGSM0M02 Външен GSM с антена
0AXGSM0D200 Вграден пакет на клетъчен телефон
0AXGPRSM02 QUAD BAND EXTERNAL GPRS модул
0AXGPRS0D0 QUAD BAND BUILT-IN GPRS модул
0AXCOM210E0 Телефонен модем
0AXBTCL1E05 BLUETOOTH CLASSE I INTERFACE

WEB Система за мониторинг
WMS системата за мониторинг работи в съответния 
уеб портал и позволява на потребителите да имат дос-
тъп до страниците с услуги като ръчна и автоматаична 
комуникация, валидиране на данни, анализ на данни в реално 
време, графичен дисплей, ..... Системата за мониторинг 
може да върви и върху FIELDSTAT-софтуер, направен 
и разработен от  Sisgeo и Field, в сътрудничество с 
Университета в Бергамо за статистически анализ на ис-
торически данни, записани от системите за мониторинг. 
Fieldstat позволява да се определят и коригират отноше-
нията, които може да въздействат върху данните (т.е 
температурата).



ОТЧИТАНЕ НА СВЪРЗВАЩИ И ТЕРМИНАЛНИ КУТИИ

АКСЕСОАРИ И РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ

КАБЕЛИ
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ОТЧИТАНЕ НА СВЪРЗВАЩИ И 
ТЕРМИНАЛНИ КУТИИ 

АКСЕСОАРИ И РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ КАБЕЛИ

Различни модели водоустойчиви свързващи кутии 
са налични за единичен или мулти отвори за кабели. 
Налични са табла с три нива на защита от пре-
напрежение (OVP) , които могат да се монтират 
вътре в свързващите кутии или върху DIN водачи-
те, за да защитят електрическите инструменти. 
Измерващите кутии са налични в различни размери 
за свързване с до 6, 12, 18 или 24 инструмента. Те 
са снабдени с до 4 въртящи се 6-позиции ключове 
и конектор за преносима връзка за отчитане на 
данни; тяхната водоустойчива, с  IP67, за монтаж 
на стена пластмасова кутия с предна врата, оси-
гурява лесен монтаж и отчитане.
Простите измервателни кутии са налични за 
свързване с до 3 инструмента. Те са снабдени с во-
доустойчиви конектори за всеки вход на сензора.

За да опрости монтажа, инсталирането и отчи-
тането, Sisgeo предоставя разнообразие от аксе-
соари, отговарящи на изискванията на клиентите, 
като комплекти за оплитане на кабелите, конектори 
кабелна защита. Комплектите за оплитане на кабе-
лите за лесни и бързи кабелни връзки се състоят 
от би-компонентна епоксидна смола, пластмасови 
тръби, гумени уплътнения, заваряващи се бордове и 
фитинги. Кабелната защита е водоустойчива тръ-
ба за защита на кабела от прекъсване на жицата; 
налични са в различни размери, за да съответстват 
на всички кабелни диаметри. Свободния мъжки водо-
устойив конектор е фабрично поставен върху кабела 
на инструмента, за директно свързване към прено-
симото звено за отчитане на данни.

Кабелите на SIsgeo са направени за различни ге-
отехнически и хидро-геоложки приложения, за за-
зиждане в бетон или погребани в почвата. За да 
увеличи тяхната работа и за да са подходящи за 
всяко приложение, кабелите на SIsgeo имат висок  
коефициент на полезно действие и допълнителни 
подсилващи звена за автоматично компенсира-
не на атмосферното налягане за съответните 
датчици за налягане. Вътрешната РЕ обшивка и 
външната РVС обшивка осигуряват водозащита и 
механични свойства. Кабелите на Sisgeo съответ-
стват на следните международни стандарти:

• BS 6746 • IEC 60811  • IEC 60540
• IEC 60228 • NFC 32200  • VDE0207

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕСИФИКАЦИИ АКСЕСоАРИ И РЕЗЕРвНИ ЧАСТИ СПИСъК С КАбЕлИ

СвъРЗвАщИ КУТИИ
Налични в различни модели до 10 кабелни входа. 
0EPD0000000  свързваща кутия до 10 кабелни  
 входа, IP67 

ЗАщИТА оТ ПРЕНАПРЕжЕНИЕ
0EPDP000W00  IP67 свързваща кутия за  защита от  
 пренапрежение до 30 пломби OVP 
0EXKV302W00  3-нива O.V.P., 2 пломби
0EXKV306W00  3-нива O.V.P., 6 пломби 
0EPDP002W00  свързваща кутия с  OVP, 2 пломби
 3-нива OVP, IP67 кутия 
0EPDP006W00  свързваща кутия с  OVP, 6 пломби,   
 3-нива OVP, IP67 кутия

ИЗМЕРвАТЕлНИ КУТИИ
0EPM0000000  измвервателна кутия до 3 инстру 
 мента. MIL конектор, IP67 кутия

Терминални включващи кутии
Налични до 6, 12, 18 или 24 позиции за 2-жични и 
6-жични инструменти.
0EPC0020S00 Ключ терминална кутия до  24 поз.
 за  2 жични инструменти
0EPC0060S00  Ключ терминална кутия до  24 поз.
 за 4 и 6 жични инструменти

АКСЕСоАРИ
0EGSM0K0200  к-т за оплитане на кабели (2 тръби)  
 с капачки и епоксидна смола
0EGSM0K1000 к-т за оплитане на кабели (10 тръби)  
 с капачки и епоксидна смола
1000RES2COR  Би-компонентна епоксидна смола 
 0,5 Kg опаковка
0ECON07MV00 Свободен  MIL конектор и капачка 7  
 PIN женски MIL конектор
0ETP0PG0700  кабелна защита
 за кабел с  OD 2.3 to 6.7 mm
0ETP0PG0900 кабелна защита
 за кабел с  OD 4.8 to 8.0 mm
0ETP0PG1300 кабелна защита
 за кабел с OD 7.0 to 12.0 mm

РЕЗЕРвНИ ЧАСТИ
0ECAV7P2A00 екраниран кабел на съединителен проводник, 2  
 скоби MIL конектор и . 2 скоби + заземяване 
0ECAV7P4A00  екраниран кабел на съединителен проводник, 4  
 скоби MIL конектор и . 4 скоби + заземяване
0ECAV7P6A00   екраниран кабел на съединителен проводник, 6  
 скоби MIL конектор и 6 скоби + заземяване
0ECAV07V200  свободен съединителен проводник, 2  
 CONN. MIL конектор M/F 7 игли
0ECAVUSB110  USB кабел, IP67
 За ADK и рлеводичи устройства за данни

КАбЕлИ ЗА ИНСТРУМЕНТИ
0WE102KEO00  2-пломби 20-AWG кабел, KEVLAR PE  
 вътрешна + PVC външна обшивка
0WE104VWK00  2-усукани двойки 22-AWG кабел, PE  
 вътрешна + PVC външна обшивка
0WE104VWS00  2-усукани двойки 22-AWG кабел, PVC  
 червена обшивка, OD 4.8 mm
0WE104VWX00  2-усукани двойки армиран кабел, PVC  
 вътрешна+S/S външна обшивка
0WE104X0200  електрически армиран кабел
 PE+PVC външна обшивка, OD 8.0 mm
0WE10600000  електрически кабел 6 усл-24 AWG, PE  
 вътрешна + PVC външна обшивка
0WE106IPI00  електрически кабел 6 усл-24 AWG, Полиуре- 
 танова обшивка, OD 5.0 mm
0WE110DX000  електрически кабел 10 усл-24 AWG, PE  
 вътрешна + PVC външна обшивка

оТвоРЕНИ КАбЕлИ
0WE203KEO00  2-пломби отворен кабел, KEVLAR PE  
 вътрешна + PVC външна обшивка
0WE207KE000  6-пломби отворен кабел, KEVLAR PE  
 вътрешна + PVC външна обшивка

МНогожИлНИ КАбЕлИ
0WE11600000  8-усукани двойки 24-AWG кабел PE въ- 
 трешна + PVC външна обшивка
0WE13200000  16-усукани двойки 24-AWG кабел PE  
 вътрешна + PVC външна обшивка

ADK-100 СвъРЗвАщ КАбЕл
0ADKWE65000  свързващ кабел  MUX/ADK-100 3 m кабел с   
 #2 MIL конектори
0WE650T8A20  ADK-100 свързващ кабел 4+2 усукани  
 двойки, PVC обшивка 



БЕТОНОВИ ЯЗОВИРНИ СТЕНИ

ЗЕМНОНАСИПНИ ЯЗОВИРИ И СКАЛНОНАСИПНИ ЯЗОВИРИ

RCC ЯЗОВИРИ

ХВОСТОХРАНИЛИЩА
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БЕТОНОВИ ЯЗОВИРНИ СТЕНИ ЗЕМНОНАСИПНИ ЯЗОВИРИ И 
СКАЛНОНАСИПНИ ЯЗОВИРИ                         

RCC ЯЗОВИРИ                                           

Директно махало
обратно   махало

Уред за измерване на разтягане *
Лост на уред за измерване
на разтягане
(DSM) Система за хидравлично 
поставяне

Пиезометър

Измервател на водно ниво

Колона за наклонено поставяне

Термометър

Уред за измерване на наклон

Уред за измерване на свързвания

Призма/оптичен шибър

DEX система

Клетка за общо налягане
Сензор за наклон
(предавателан лост)
Зазиждащ се уред за измерване на 
разтягане
Уред за измерване на разтягане 
в почва
Уред за измерване на ускорение 
(акселерограф)

ИЗМЕРВАНИ ПАРАМЕТРИ И ИНСТРУМЕНТИ

ЗЕМНоНАСИПНИ яЗовИРИ И СКАлНоНАСИПНИ яЗовИРИ
Водно налягане в кухините Пиезометър
Общо налягане в почвата Клетка за общо налягане
Поставяне на пълнежа или Многоточков магнитен уред за 
почвата  измерване на разтягане
Хоризонтално разтягане или Зазиждащ се  (за почва) уред за 
свиване на пълнежа или почвата  измерване на разтягане
Промяна във вертикалното Хидравличен уред за измерване 
сечение относно известна точка  (DSM)
Странично (хоризонтално) в  Уред за измерване на наклон, уред 
пълнежа или почвата за измерванена наклон на място (IPI)
Поставяне на основи от скали DEX система
Деформация на наклона Уред за измерване на наклон и преда 
 вателен сензор
Увеличаване на налягане Пиезометър 
Отваряне/ затваряне на Уред за измерване на свързванията
връзките на бетоновите плочи
Ротационно движение Уред за измерване на наклон
Степен на потока Измервател на потока
Водно ниво в резервоара Измервател на налягане/ ниво
Динамично ускорение в Акселерограф
резултат на сеизмично събитие

бЕТоНовИ И  RCC яЗовИРИ
Вертикално отклонение и  Висящи махала (директни и обратни)
странично движение 
Температура на бетона Термометър
Разтягане в бетона или в Уред за измерване на разтягане
структурен елемент
Дълготрайни натоварвания Клетка за товар
в скалните болтове или връзки
Отваряне/ затваряне на Уред за измерване на свързвания
връзките в бетона

Ротационно движение Уред за измерване на наклон
Увеличаване на налягането Пиезометър
Поставяне на основа от скали DEX система
Разтягане или Многоточков лостов уред за измер- 
свиване в кухините  ване на разтягане

Промяна във вертикалното  Уред за и змерване, оптичен шибър, 
сечение относно известна точка призма
Степен на потока V-образен преливник, измервател на потока
Водно ниво в резервоара Измервател на налягане/ниво
Динамично ускорение в Акселерограф 
резултат на сеизмично събитие



ДЪЛБОК ТУНЕЛ В СКАЛИТЕ

КАВЕРНИ (ГОЛЕМИ ПЕЩЕРИ)  И МИНИ 

ОТВОРЕНА КАРИЕРА / РАЗКОПКИ

ПЛИТЪК ТУНЕЛ

п
р

и
л

о
ж

е
н

и
я

 з
а

 т
у

н
е

л
и



51tunnel applications www.sisgeo.com

ДЪЛБОК ТУНЕЛ В СКАЛИТЕ ОТВОРЕНА КАРИЕРА / РАЗКОПКИ ПЛИТЪК ТУНЕЛ

DBS измерваща котва

Уред за измерване на разтягане
Лостов уред за измерване на 
разтягане 

(DSM) Хидравлична система

Пиезометър

T-REX диференциален уред за 
измерване на разтягане

Приближаваща игла

Уред за измеране на наклон с лост

Котвена клетка за товар

Призма/ оптичен шибър

Акселерограф

DEX система

Клетка за общо налягане

Уред за измерване на наклон  (IPI)

Клетка налягане
Клетка за товар със стоманено 
покритие

МОНИТОРИНГ НА ТУНЕЛИ 
Сходство Лентов уред за измерване на разтя 
 гане, оптичен шибър
Деформация на скалната маса Лостов уред за измерване на разтя 
около разкопките  гането в кухините
Разтягане в обшивката Уред за измерване на разтягането
Напрежение в сегментите Клетка наляганеl, измервател на на 
обшивката  напрежение
Товар върху тунелна обшивка Клетка налягане
Деформация на основата T-REX диференциален уред за измерва 
 не на разтягане
Натоварване в скалните Клетки за товар
болтове или котви  
Налягане във водните кухини Пиезометър
Земно хоризонтално разместване T-REX уред за измерване на разтяга 
 не, магнитен уред 
Деформация на скалната Лостов уред, DEX система
маса около разкопките
Деформация на сгради  Уред за измерване на наклон, в непо-
средствена близост свързване,пукнатини
Диференциално улягане на сгра- DSM система, сензор на уред за
дите в непосредствена близост  измерване на наклон
Ускорение върху сградата Акселерограф, мощен рекордер на  
 движението
Промяна във вертикалното сече- Уред за измерване, оптичен шибър, 
ние относно известна точка призма

оТвоРЕНИ ИЗКоПНИ ДЕйНоСТИ 
Дълготрайно натоварване в Клетка за товар
скални болтове или котви
Деформация на скалната Многоточков лостов уред за маса 
около разкопките  измерване на разтягане
Налягане на почва/скали Клетка за налягане
върху структурата
Налягане върху подпорите Уред за измерване на разтягане
Странична деформация Уред за измерване на наклон, уред на 
стената на разкопките  за измерванена наклон на място (IPI)
Разтягане в бетона или Уред за измерване на разтягане,   VW 
в структурен елемент  арматура
Отместване на околностите T-REX уред за измерване на разтяга 
 не, DEX система
Промяна във вертикалното  Уред за измерване, оптичен шибър, 
сечение относно известна точка призма
Странично (хоризонтално)  Уред за измерване на наклон, уред за 
движение около разкопките  измерванена наклон на място (I PI)
Увеличаване на налягане Пиезометър 
Деформация/ ротация на сгради Уред за измерване на наклон, в
непосредствена близост  свързване, пукнатини
Диференциално улягане на сгра- DSM система, сензор на уред за 
дите в непосредствена близост  измерване на наклон
Ускорение върху сградата Акселерограф, мощен рекордер на  
 движението

ИЗМЕРВАНИ ПАРАМЕТРИ И ИНСТРУМЕНТИ
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