
D235

EXTENSOMETERS
& JOINTMETERS

_ CONVERGENCE
  EXTENSOMETER



CONVERGENCE EXTENSOMETER 2www.sisgeo.com

D
23

5_
E

N
_0

2_
09

/2
01

7

D235

 

FEATURES

•      Najnowocześniejsza konstrukcja 

• Zakres pomiarowy 200 mm  

•      Wysoka dokładność i rozdzielczość 

• 

• Sygnał wyjściowy 4-20 mA odpowiedni 
do transmisji na duże odległości 

• Metoda komorowo filarowa 

• Tunele  

• Szyby i sztolnie 

• Budowle  

• Spoiny i uskoki w 
zboczach skalnych

 

Ekstensometry  konwergencyjne  są używane  do monitorowania 
przemieszczeń / konwergencji w budynkach, tunelach, jaskiniach, 
podziemnych otworach i kawernach na przestrzeni kilku metrów.  

 

System może być łatwo rozbudowany i dostosowany do 
wymaganej odległości pomiaru. Punkty mocujące, zwykle śruby z 
zaprawą, zawierają kuliste złącza umożliwiające prosty montaż.  

EKSTENSOMETR 
KONWERGENCJI

System składa się z teleskopowej, bardzo sztywnej rury wykonanej 
z włókna węglowego, dzięki czemu jest bardzo wytrzymały i lekki. 
Rozszerzalność termiczna systemu jest praktycznie pomijalna. 
Dostępne są liniowe czujniki potencjometryczne do pomiaru 
przemieszczeń o różnym zakresie. 

ZASTOSOWANIA 

Praktycznie pomijalne efekty termiczne

Spełnia zasadnicze wymagania dyrektywy EMC 2014/30/UE
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Dokładność 
Pol. MPE(1)

Czułość (2) 

 

 

Długość podstawy (L)

Maks. odległość do rejestratora danych (3)

0D235MA0L30

200 mm (7.9")

4-20 mA (pętla prądowa)

< ± 0.2% FS

< 0.03 mm (0.001")

12-24 V dc

< 1.5 x 10-6 x L  / °C   (L= długość podstawowa) 

-20 +80 °C

IP68 do 100 kPa

0WE102KEOZH

1000 m (więcej informacji można znaleźć na stronie FAQ#77)

(1) MPE to Maksymalny Dopuszczalny Błąd na zakresie pomiarowym (FSR). W sprawozdaniu z wzorcowania dokładność przyrządu pomiarowego oblicza się przy 
użyciu regresji liniowej i poprawki wielomianowej (≤ Pol. MPE).

(3) Patrz sekcja FAQ na stronie internetowej Sisgeo: www.sisgeo.com/faq

 

maks. długość 3000 mm

kabel  
Ø 48.3 mm sygnałowy

Ø 35 mm 262 mmØ 23 mm
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SPECYFIKACJA 
TECHNICZNA

KODY PRODUKTÓW

Zakres

Zasada pomiaru potencjometr (wskaźnik magnetyczny)

Sygnał wyjściowy

Rozdzielczość

patrz raport z kalibracji

Zasilanie

Typowa rozszerzalność cieplna 

Temperatura pracy

Klasa ochrony

Połączenia gwint wewnętrzny M8 na obu końcach (kotwy nie są dostarczane)

Materiały obudowa czujnika: stal nierdzewna - rura przedłużająca: włókno węglowe 

maks. 3 m, dłuższe podstawy na zamówienie

Średnica Rura: 23 mm (0,9"), obudowa czujnika: 48,3 mm (1,9")

Kabel sygnałowy

(2) Czułość jest parametrem specyficznym, różnym dla każdego przyrządu pomiarowego. Czułość jest obliczana podczas badania kalibracji przyrządu pomiarowego i 
umieszczana w sprawozdaniu z kalibracji.

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE

przegub kulisty
rura przedłużająca z 
włókna węglowego rura czujnika

http://www.sisgeo.com/assistance/faq/item/faq-077-which-are-the-maximum-cable-lengths-from-instrument-to-datalogger.html
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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. Katalog jest wydana w języku angielskim i 
innych językach. 

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

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

POMOC TECHNICZNA
SISGEO oferuje klientom pomoc mailową i telefoniczną w celu zapewnienia 
prawidłowego użytkowania instrumentów i odczytów oraz maksymalizacji 
wydajności systemu. 

 
PRZYKŁADY 
ZASTOSOWAŃ

Metoda komorowo filarowa Tunel / sztolnia Budowle nad kopalnią

Niestabilne urwisko skalne Ciśnieniowa cementacja tuneli Zabezpieczanie zabytków kultury

ODCZYTYWANE PRZEZ

Więcej informacji można znaleźć w oddzielnych 
kartach katalogowych.

http://www.sisgeo.com/products/readout-units-and-dataloggers/item/new-leonardo-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



