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ELEKTRO-HYDRAULICZNE 
CZUJNIKI OBCIĄŻENIOWE  

             
    

Ten model czujników obciążenia jest używany do monitorowania 
naprężeń w elementach stalowych, rozporach, palach i belkach 
podporowych.

            
          
         

          
 

Składają się one z podkładki dociskowej z dwoma uchwytami 
połączonymi z przetwornikiem ciśnienia; podkładka dociskowa 
składa się z dwóch sztywnych płyt ze stali nierdzewnej 
nasyconych olejem odgazowanym. Dostępne są również 
specjalne płyty rozdzielające dla lepszego rozłożenia obciążenia 
pomiędzy dwiema nierównoległymi powierzchniami.           

Jeśli uchwyty nie są potrzebne, wystarczy je wyciąć z podkładki.         
 

.

• okładziny stalowe w 
       budownictwie tunelowym
  

•
  

rozpory w dużych 
wykopach otwartych 

• testowanie pali
 

• Specjalnie zaprojektowana do 
       stalowych okładzin i rozpórek
    

   

• Bardzo wytrzymała konstrukcja
   

• Dokładny i niezawodny
   

• Odpowiedni do montażu pomiędzy 
nierównoległymi powierzchniami

    
  

• Zdalna transmisja danych z 
dataloggerem OMNIAlog

    
  

Kabel elektryczny łączy czujniki obciążeniowe z odpowiednim 
systemem zdalnego odczytu

ZASTOSOWANIA CECHY 

Spełnia zasadnicze wymagania dyrektywy EMC 2014/30/UE
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Długość (L)

   

Dokładność (Pol. MPE(1))

Czułość 

  

  

MODEL 0L2CE019000

1900 KN

209 mm 

365 mm 

295x363x36,5 mm

< 1% FS

4-20 mA (pętla prądowa) 

od -20°C do +80°C

IP 68 do 100 KPa

0.15 KN

 od 9 do 30 V DC

MODEL 0L2CE030000

3000 KN

264,5 mm

421 mm 

355x418x36,5 mm

< 1% FS

4-20 mA (pętla prądowa) 

od -20°C do +80°C

IP 68 do 100 KPa

0.20 KN

od 9 do 30 V DC

L2CE load cell with twin distribution plates

295 mm

209 m
m

36
3 

m
m

355 mm

264,5 m
m

41
8 

m
m

(1) MPE to Maksymalny Dopuszczalny Błąd w zakresie pomiarowym (FSR). W raporcie z wzorcowania dokładność przyrządu pomiarowego oblicza się, stosując 
zarówno regresję liniową (≤ Lin. MPE) , jak i poprawkę wielomianową (≤ Pol. MPE).   

SPECYFIKACJA 
TECHNICZNA

Zakres

Śr. zew. podkładki

Wielkość całkowita

patrz raport z kalibracji patrz raport z kalibracji

Wyjście sygnału

Zakres temperatur pracy

Klasa ochrony

Materiał stal nierdzewna stal nierdzewna

Dokładność czujnika

Zasilanie
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.

MODEL

0L2CE200PD0

0L2CE252PD0

      

      

200 mm

252 mm

Płytka zaczepowa (nie 
wchodzi w skład zestawu)

 

PŁYTY 
ROZDZIELCZE

W niektórych zastosowaniach bardzo trudno jest uzyskać idealną równoległość dwóch płyt, na którym 
ma być zainstalowany czujnik obciążeniowy. W takim przypadku możliwe jest, że obciążenie zostanie 
rozłożone tylko na część płytki ogniwa obciążnikowego lub, w najgorszym przypadku, tylko na jeden 
punkt. Taka sytuacja może generować obciążenie szczytowe, które może uszkodzić podkładkę pod 
czujnik obciążeniowy, a ponadto nie pozwala na pomiar rzeczywistego przenoszonego obciążenia. 
Aby rozwiązać ten problem, Sisgeo może dostarczyć jako opcję zestaw podwójnych płytek 
rozprowadzających, jedną z powierzchnią wypukłą i jedną z powierzchnią wklęsłą. Ten szczególny 
kształt pozwala na równomierne rozłożenie obciążenia na podkładce ogniwa obciążneniowego

OPIS Śr. Zew.

Podwójne płyty dla ogniwa 1.900 kN

Podwójne płyty dla ogniwa 3.000 kN

TYPOWA INSTALACJA 
TUNELOWA

   Płytka zaczepowa    
(nie wchodzi w skład 
zestawu)

Ogniwo obciążeniowe 

Płytka zaczepowa    (nie 
wchodzi w skład zestawu)

Ogniwo obciążeniowe pomiędzy dwoma 
stalowymi sekcjami okładzinowymi

Ogniwo obciążeniowe pod stalową stopą 
okładzinową (sugerowane płyty rozdzielające)

Górna płyta rozdzielcza 
Dolna płyta rozdzielcza

Ogniwo obciążeniowe

   Płytka zaczepowa   (nie 
wchodzi w skład zestawu)
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SISGEO oferuje usługi pomocy on-line dla Klientów w celu maksymalizacji wydajności 
systemu oraz szkolenia w zakresie prawidłowego korzystania z instrumentu/odczytu.

Więcej
 
informacji

 
można

 
uzyskać

 
pod

 
adresem

 
e-mail:

 

assistance@sisgeo.com

SISGEO S.R.L.
Via F. Serpero 4/F1 20060 
Masate (MI) Italy Phone +39 02 
95764130 Fax +39 02 95762011
info@sisgeo.com

Wszystkie informacje zawarte w tym dokumencie są własnością Sisgeo S.r.l. i nie powinny być wykorzystywane bez zgody Sisgeo S.r.l. 
Zastrzegamy sobie prawo do zmiany naszych produktów bez uprzedzenia. Katalog jest wydany w języku angielskim i innych językach. 
W celu uniknięcia rozbieżności i nieporozumień w interpretacji znaczeń, Sisgeo Srl oświadcza, że język angielski jest językiem nadrzędnym.

DODATKOWE WSPARCIE

TYPICAL STRUT 
INSTALLATION

Płytka zaczepowa  (nie 
wchodzi w skład zestawu)

Płytka zaczepowa  (nie 
wchodzi w skład zestawu)

Ogniwo obciążeniowe

Rozpory w wykopie miejskim dla nowej stacji metra w Rzymie

CZYTANE PRZEZ

Więcej informacji można znaleźć w oddzielnych kartach 
katalogowych

http://www.sisgeo.com/products/readout-units-and-dataloggers/item/crd-400-multipurpose-readout.html
http://www.sisgeo.com/products/readout-units-and-dataloggers/item/new-leonardo-datalogger.html
http://www.sisgeo.com/products/readout-units-and-dataloggers/item/omnialog-datalogger.html



