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Ekstensometry nasypowe służą do pomiaru odkształceń gruntu w dużych 
budowlach ziemnych.

Ekstensometry nasypowe są zazwyczaj wbudowane w materiały 
wypełniające, połączone ze sobą za pomocą cięgien 
przedłużających.

Jednostką pomiarową jest odcinek teleskopowy wyposażony w czujnik 
przemieszczeń. System składa się z kilku jednostek pomiarowych 
połączonych za pomocą cięgien rozciągających z płytami kotwiącymi.

• Naprężenia boczne pod 
ziemnymi i skalnymi 
zaporami lub nasypami

 

• Przemieszczenia 
fundamentów i kontrola 
skarp naturalnych i ściętych
, wyrobiska kamieniołomów 
i kopalń

 

• Technologia drutu 
wibracyjnego zapewnia 
długotrwałą stabilność

 

•
 

Czujniki przemieszczenia 
są dostępne w zakresach 
50, 100 i 150 mm. 

•

 

Wzmocniona osłona 
zapobiega uszkodzeniom 
przewodów sygnałowych.

EKSTENSOMETRY 
NASYPOWE

ZASTOSOWANIA CECHY

Spełnia zasadnicze wymagania dyrektywy EMC 2014/30/UE
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0D2320BM000

1, 2 lub 3 m ( ~ 3, 6 lub 9')

Ø 27 mm (¾”)

0D232AN5000

Ø 500 mm (20")

0D111PV5500

Ø 55 mm (2.2") nominalna

0D232AN5500

kwadrat, 500 x 500 mm 

PRODUCT CODES

Zakres 

Dokładność 
Pol. MPE(1)

Czułość (2)

Typowy zakres częstotliwości (3) 

Maks. dł. kabla do loggera (4)

0D232T050VW

50 mm (2")

< ±0.30% FS

1000 mm ±25 mm

0D232T100VW

100 mm (4")

< ±0.30% FS

1000 mm ±50 mm

0D232T150VW

150 mm (6")

< ±0.30% FS

1000 mm ±75 mm

2250 - 3000 Hz

-20°C +80°C

stal nierdzewna, IP68 do 1.0 MPa

0WE104X20ZH

1000 m (więcej informacji w FAQ#77)

ANCHOR PLATES 

 

(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).   

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

(3) Podany zakres częstotliwości może się różnić o ±10%   (4) odnieść się do sekcji FAQ na stronie internetowej Sisgeo: www.sisgeo.com/assistance/faq.html
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SPECYFIKACJE 
TECHNICZNE

KODY PRODUKTÓW 

Długość 

Wymiary 

Materiał

TULEJA PRZECIWCIERNA

stal galwanizowana

stal galwanizowana

ciągła

pvc falista

stal galwanizowana

TELESKOPOWY ELEMENT POMIAROWY

Wymiary

KODY PRODUKTÓW

Materiał

Zasada pomiaru Struna wibrująca z wbudowanym termistorem

Sygnał wyjściowy częstotliwość (VW), rezystancja (termistor)

patrz raport z kalibracji

Temperatura pracy

Długość

Materiał i klasa IP

Kabel sygnałowy

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE

kabel sygnałowy
teleskopowy 
element pomiarowy rura przedłużająca

RURA PRZEDŁUŻAJĄCA

osłona 
przeciwcierna i 
ochronna

płyta 
kotwiąca

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.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

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

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

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

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany naszych produktów bez wcześniejszego powiadomienia. Karta katalogowa jest wydana w języku 
angielskim i innych językach. 

 

Skrzynka przyłączeniowa do 
podłączenia do 10 wejść kablowych 
do jednego wyjścia kabla 
wielożyłowego w celu podłączenia do 
zdalnego systemu akwizycji danych.

AKCESORIA I 
CZĘŚCI ZAMIENNE

ZBROJONY KABEL SYGNAŁOWY 
0WE104X0200

22 AWG, 4-żyłowy kabel sygnałowy 
o powłoce LSZH, wzmocniony 
oplotem z galwanizowanej stali. 
Średnica zewnętrzna 7,8 mm. 
Temperatura pracy -30° do +80 °C.

ELEKTRYCZNA SKRZYNKA 
PRZYŁĄCZENIOWA 0EPD0000000

SKRZYNKA ROZDZIELCZA 
0EPC0000000

Różne rozmiary, aby pomieścić do 
24 przetworników.

ODCZYTYWANE PRZEZ

Więcej informacji można znaleźć w oddzielnych 
kartach katalogowych

POMOC TECHNICZNA 

mailto:assistance%40sisgeo.com?subject=
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



