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 Flat Jack składa się ze stalowej podkładki ciśnieniowej wypełnionej 
przepracowanym olejem, wyposażonej w dwie stalowe rurki, jedną do 
podłączenia pompy, a drugą do połączenia z inną podkładką lub do 
zamontowania przetwornika ciśnienia w celu długoterminowego monitorowania.
Poduszki ciśnieniowe są dostępne w różnych wymiarach; niestandardowy 
kształt i wymiary poduszki są osiągalne na życzenie. Ręczna pompa 
wyposażona jest w manometr do monitorowania ciśnienia oleju we Flat Jack-u 
podczas próby. 

Ręczna pompa wyposażona jest w manometr do monitorowania ciśnienia 
oleju we Flat Jack-u podczas próby: Specjalny zestaw do automatycznego 
monitorowania jest dostępny w celu podłączenia przetwornika ciśnienia do 
Flat Jack-a: to rozwiązanie pozwala na podłączenie Flat Jack-a do 
dataloggera w celu automatycznego zbierania danych i alarmowania.

Spełnia zasadnicze wymagania dyrektywy EMC 2014/30/UE 

• Wytrzymały i łatwy w montażu	• Ocena naprężeń i 
odkształcalności w 
badaniach tuneli

	

• Ocena właściwości 
mechanicznych mas 
skalnych i betonowych

	

• Renowacja budynków 
historycznych i 
zabytkowych

	

FLAT JACKS
AKCESORIA POMIAROWE

ZASTOSOWANIA CECHY
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0L101351700 0L103352600

0L103353000

STANDARDOWE 
PODKŁADKI POD
FLAT JACK

A

C

rr

B
B

       A=r                               B:350 mm (13.8")
  C:0 mm                           r:175 mm (6.8")

  A:175mm (6.9")              B:350 mm (13.8")
 C:62.5 mm (2.4")                  r:175 mm (6.8")

  A:175 mm (6.9")            B:350 mm (13.8")
  C:85 mm (3.3")               r:175 mm (6.8")

0L103111400

mimośrodowy Flat Jack 

  A:110 mm (4.3")              B:140 mm (5.5")
  C:104 mm (4.1")              r:60 mm (2.3")

0l10kiTv380

0l10PM10000

Zestaw przyłączeniowy zawiera 
zawór kulowy i 4 m wąż do 
podłączenia zestawu pompy ręcznej. 

.

   

  

Opis półokrągły Flat Jack mimośrodowy Flat Jack

Rozmiar podkładki

Materiały i złącza Podkładka stalowa ocynkowana, złącza 3/8" Serto Podkładka stalowa ocynkowana, złącza 3/8" Serto

PODKŁADKI SPECJALNE
(DOSTĘPNE TYLKO NA ZAMÓWIENIE)

Opis

Rozmiar podkładki

Materiały i złącza Podkładka stalowa ocynkowana, złącza 3/8" Serto Podkładka stalowa ocynkowana, złącza 3/8" Serto

mimośrodowy Flat Jack

AKCESORIA DO TESTÓW 
MANUALNYCH

POMPKA RĘCZNA Z MANOMETREM 
0L10PM10000

Pompa ręczna (wymiary ok. 340 x95x
150 mm ) w komplecie z manometrem 
Bourdona 100 bar  i  złączką  typu  T  do  
podłączenia rurki nylonowej

podkładka Flat Jack PompkaManometr

ZESTAW PRZYŁĄCZENIOWY 
PAD-PUMP 0L10KITV380

Zawór kulowy Wąż
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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.

TECHNICAL ASSISTANCE
SiSGEO oferuje klientom pomoc mailową i telefoniczną w celu zapewnienia prawidłowej 
obsługi przyrządów i odczytów oraz maksymalizacji wydajności systemu.. 

: assistance@sisgeo.com

Pełna skala (FS)

Czułość 

Dokładność: Pol. MPE (1)

Typowy zakres częstotliwości (2) 

Materiał  

Waga  

 

Maks. długość kabla do rejestratora (3)

PK45H MODEL

VW przetwornik ciśnienia

0-350 kPa do 0-20.0 MPa 

0.03% FS

< ±0.25% FS 

(< ±0.1% FS na zamówienie)

2250 - 3000 Hz

-

-20°C +80°C

Śr. zew. 27 mm, 180 mm dł.

0.6 kg

0WE104k00ZH

1000 m (więcej informacji FAQ#77)

P252A MODEL

200, 500 kPa

0.002% FS

< ±0.20% FS (dla 200kPa FS)
< ±0.15% FS (wszystkie pozostałe FS)

-

4-20 mA pętla prądowa

12-24 v DC

-20°C +80°C

Śr. zew. 27 mm, 180 mm dł.

0.6 kg

0WE102kEOZH

1000 m (więcej informacji FAQ#77)

(1) MPE to Maksymalny Dopuszczalny Błąd na zakresie pomiarowym (FSR). W raporcie z kalibracji, dokładność przyrządu pomiarowego jest 
obliczana przy użyciu zarówno regresji liniowej (≤ Lin. MPE) jak i korekcji wielomianowej (≤ Pol. MPE) (2) Wyrażona częstotliwość może się różnić +/-
10% (3) Patrz sekcja FAQ na stronie internetowej Sisgeo: www.sisgeo.com/faq

Składa się z zaworu kulowego do podłączenia 
rurki nylonowej i złączki do przetwornika 
ciśnienia (przetwornik nie jest zawarty w 
zestawie).

ZESTAW MONITORUJĄCY 
FLAT

 

JACK 

  

0L101KITM03

  
Więcej informacji można znaleźć w oddzielnych kartach 
katalogowych.

0l101kiTM03

ZESTAW DO DŁUGOTERMINOWEGO 
MONITOROWANIA

Przyłącze dla 
przetwornika 
ciśnienia

Przetwornik 
ciśnienia

Zawór kulowy

PRZETWORNIKI CIŚNIENIA

Opis piezorezystancyjny przetwornik ciśnienia

Sygnał wyjściowy częstotliwość

Zasilanie elektryczne

Zakres temperatury roboczej

Rozmiar przetwornika

stal nierdzewna stal nierdzewna

Kabel

CZYTELNY TYLKO 
DLA PRZETWORNIKA 
CIŚNIENIA

Więcej informacji można znaleźć na stronach FAQ na naszej stronie internetowej lub 
wysyłając do nas e-mail

mailto:info%40sisgeo.com?subject=
mailto:assistance%40sisgeo.com?subject=
http://www.sisgeo.com/faq-cables-accessories-and-software/faq-077-which-are-the-maximum-cable-lengths-from-instrument-to-datalogger.html
http://www.sisgeo.com/faq-cables-accessories-and-software/faq-077-which-are-the-maximum-cable-lengths-from-instrument-to-datalogger.html
http://www.sisgeo.com/crd-400-multipurpose-readout.html
http://www.sisgeo.com/omnialog-datalogger.html



