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Hydrauliczne ogniwa obciążeniowe przeznaczone są do pomiaru 
naprężeń w betonowych okładzinach tuneli, nacisków kontaktowych na 
konstrukcje oraz naprężeń w ścianach skalnych.

              
             

            
   

Komora składa się z dwóch stalowych płyt zespawanych na 
krawędziach w celu utworzenia wnęki, która jest następnie wypełniana 
próżniowo olejem odpowietrzonym. Przewód wysokociśnieniowy łączy 
komorę z podkładką ciśnieniową i przetwornikiem ciśnienia.  

          
           

W celu dostosowania się do zmian objętości betonu po utwardzeniu, 
można użyć urządzenia dociskającego, aby rozszerzyć ogniwa i 
przywrócić dobry kontakt z powierzchnią.

 

• Wytrzymała i wodoodporna 
konstrukcja zapewniająca 
wysoką niezawodność

    
   

• Dwustronna podkładka 
       sensoryczna

    

•     Dostępne  są  zarówno  
przetworniki ciśnienia ze 
struną  wibrującą,  jak  i  
piezorezystancyjne

       
  

  

• Możliwość odczytu za 
pomocą przenośnego 
czytnika lub podłączenia do 
systemu akwizycji danych

      
     

 

• Naciski
 
na

 
okładziny

 
tuneli    

• Naprężenia
 
poprzeczne

 
i
 

       
styczne

 
w

 
betonowych

 
       

okładzinach
 

tuneli

     
   

• Nacisk
 
na

 
konstrukcję

 fundamentu

    
 

• Naprężenia w ścianach 
skalnych nieobudowanych 
tuneli i kawern

       
  

• Ciśnienia kontaktowe na 
powierzchni ścian 
oporowych

     
   

HYDRAULICZNE 
ogniwa obciążeniowe

ZASTOSOWANIA
 

CECHY 

Spełnia zasadnicze wymagania dyrektywy EMC 2014/30/UE
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0L111151500

 

150 x 150 mm (5.9" x 5.9")

0.6 kg (1.3 lbs)

  5do .0 MPa
  725do  psi

0L111204000

200 X 400 mm (7.9" x 15.7")

1.9 kg (4.2 lbs)

do 5.0 MPa
do 725 psi

0L111102000

 

100 x 200 mm (3.9" x 7.9")

0.6 kg (1.3 lbs)

  20do .0 MPa
 todo  2900 psi

    0L111D05000

okrągła, 500 mm OD (19.7" OD)

0.6 kg (1.3 lbs)

do 1.0 MPa
do 145 psi

 

0L111152500

150 x 250 mm  (5.9" x 9.8")

1 kg (2.2 lbs)

do 10.0 MPa
do 1450 psi

PRESSURE 
PADS

Główne zastosowanie

Materiał

Rozmiar podkładki

Waga

Ciśnienie robocze

naprężenia poprzeczne w 
betonie (zawór rozprężeniowy)

stal galwanizowana

naprężenia styczne w betonie  
(z zaworem rozprężnym)

stal galwanizowana stal galwanizowana

kontakt grunt/skała 
(z zaworem rozprężnym)

Główne zastosowanie

Materiał

Rozmiar podkładki

Waga

Ciśnienie robocze

stal galwanizowana stal nierdzewna

kontakt grunt/skała 
(z

 
zaworem

 
rozprężnym)

      kontakt grunt-beton 
(bez zaworu rozprężnego)
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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 firmy Sisgeo S.r.l. i nie powinny być wykorzystywane bez zgody Sisgeo S.r.l. 
Zastrzegamy sobie prawo do zmiany naszych produktów bez wcześniejszego powiadomienia. Karta katalogowa jest wydana w języku 
angielskim i innych językach. 

W celu uniknięcia rozbieżności i nieporozumień w interpretacji znaczeń, Sisgeo S.r.l. oświadcza, że język angielski jest językiem nadrzędnym.

SISGEO oferuje klientom pomoc mailową i telefoniczną, aby zapewnić 
prawidłowe użytkowanie instrumentów i odczytów oraz zmaksymalizować 
wydajność systemu. 

Aby uzyskać więcej informacji, napisz do nas: assistance@sisgeo.com

P252A MODEL

0-200 kPa do 0-20.0 MPa, 
0-29 psi do 0-2900 psi

0.002% FS

< ±0.20% FS (dla 200kPa FS)

< ±0.15% FS (wszystkie pozostałe FS)

-

4-20 mA pętla prądowa

12-24 VDC

-20°C +80°C

śr. zewn. 27mm, 180mm long
śr. zewn. 1", 7.1" long

0.6 kg (1.3 lbs)

0WE102KEOZH

1000 m (więcej informacji patrz FAQ#77)

     
      

      
       

    

Używana do przywrócenia dobrego 
kontaktu pomiędzy ogniwem a 
utwardzonym betonem, pompa ta jest 
podłączona do zaworu rozprężnego 
na ogniwie w celu wstrzyknięcia oleju 
w celu rozprężenia ogniwa.

 

  
 

 
0
URZĄDZENIE SPRĘŻAJĄCE
L111PUMP00

 

    
  

    

Specjalny olej odpowietrzony 
do urządzeń sprężających. 
Dostarczany w zbiorniku 1 kg.

 

   

 

Pełna skala (FS)

Czułość 

Całkowita dokładność (1)

Typowy zakres częstotliwości (2) 

Materiał  

Waga  

 

Maks. dł. kabla do rejestratora (3)

PK45H MODEL

0-350 kPa do 0-20.0 MPa 
0-50 psi do 0-2900 psi

0.03% FS

< ±0.25% FS 

(< ±0.1% FS na zamówienie)

2250 - 3000 Hz

-

-20°C +80°C

śr. zewn. 27mm, 180mm long
śr. zewn. 1", 7.1" long

0.6 kg (1.3 lbs)

0WE104K00ZH

1000 m (więcej informacji patrz FAQ#77)

Więcej informacji można znaleźć w oddzielnych 
kartach katalogowych.

(1) W tym liniowość, histereza i powtarzalność, obliczone za pomocą wielomianu 3 stopnia (2) Wyrażona częstotliwość może się różnić +/-10% (3) Patrz sekcja FAQ na stronie internetowej 
Sisgeo: www.sisgeo.com/faq

PRZETWORNIKI 
CIŚNIEŃ

Opis

Sygnał wyjściowy

Zasilanie elektryczne

Zakres temperatury roboczej

Rozmiar przetwornika

Kabel

Przetwornik ciśnienia VW piezorezystancyjny przetwornik ciśnienia

częstotliwość

stal nierdzewna stal nierdzewna

AKCESORIA I 
CZĘŚCI ZAMIENNE

OLEJ ODPOWIETRZONY 
1000OIL1KGMG

złącze zaworu rozprężnego

rura elastyczna

pompa

URZĄDZENIE REDUKCYJNE

ODCZYTYWANE PRZEZ

POMOC TECHNICZNA 

mailto:info%40sisgeo.com?subject=
mailto:assistance%40sisgeo.com?subject=
http://www.sisgeo.com/assistance/faq/item/faq-077-which-are-the-maximum-cable-lengths-from-instrument-to-datalogger.html
http://www.sisgeo.com/assistance/faq/item/faq-077-which-are-the-maximum-cable-lengths-from-instrument-to-datalogger.html
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/omnialog-datalogger.html
http://www.sisgeo.com/products/readout-units-and-dataloggers/item/new-leonardo-datalogger.html



