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T-REX
 CYFROWY PRZYROSTOWY EKSTENSOMETR

SISGEO zaprojektowało ekstensometr przyrostowy T-REX do pomiaru pozycji 
pierścieni magnetycznych ustawionych wzdłuż osi obudowy inklinometru. 
Pomiary te są później wykorzystywane do obliczania zmian położenia, które 
wskazują na przemieszczenie.

 

• Duży zakres pomiarowy 
umożliwiający pracę zarówno 
w skale jak i w gruncie

	

• Wysoka dokładność i 
       powtarzalność
	

• W pełni kompatybilny z 
       komponentami inklinometru (rury 
       osłonowe, bębny B.R.A.IN)

	    
  

   

• Pomiary na miejscu	    

• Wytłaczanie (naprężanie) 
na czole tunelu

	  

• Przemieszczenia pionowe 
w zaporze nasypowej 

	

• Osiadania wzdłuż toru 
jazdy maszyny drążącej 
tunel

	

• Przemieszczenia 
związane z czynnościami 
konsolidacyjnymi

	

System składa się głównie z cyfrowej sondy T-REX, bębna bluetooth B.R.A.IN z 
kablem sterującym oraz aplikacji APP kompatybilnej z mobilnymi systemami 
operacyjnymi Android i iOS.
Odczyt elektroniczny jest zintegrowany z kołowrotkiem, a bezprzewodowy 
protokół BLE (Bluetooth Low Energy) pozwala na szybką i bezpieczną 
komunikację.
Intuicyjna aplikacja B.R.A.IN APP pozwala użytkownikowi na zarządzanie 
pomiarami ekstensometru i natychmiastowe udostępnianie odczytów za pomocą 
najpopularniejszych aplikacji zainstalowanych w urządzeniu (np. email, Dropbox, 
Whatsapp, Google DRIVE, OneDrive, iCloud Drive itp.) Ankiety można następnie 
zaimportować do oprogramowania KLION w celu analizy danych i 
wyeksportowania profesjonalnych, konfigurowalnych raportów.

ZASTOSOWANIA CECHY 

Spełnia zasadnicze wymagania dyrektywy EMC 2014/30/UE 
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Pierścień 1 Pierścień 1

Pierścień 2 Pierścień 2

Pierścień 3 Pierścień 3

Pierścień 4 Pierścień 4

Pierścień 5 Pierścień 5KROK 1 KROK 2

.
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ZASADA 
DZIAŁANIA

System T-REX wymaga zastosowania obudowy inklinometru Sisgeo S143 ABS z pierścieniami 
magnesów zewnętrznych zamocowanych w odstępach 1 metra na długości obudowy. Sonda T-REX 
posiada aluminiowy korpus: dwa czujniki wewnątrz korpusu są w stanie wykryć pole magnetyczne 
generowane przez pierścienie magnetyczne przymocowane do obudowy. Czujniki wewnątrz sondy 
są zamontowane w odległości dokładnie 1000 mm od siebie. System jest w stanie wykryć względną 
odległość pomiędzy dwoma pierścieniami z dużą dokładnością. Badania T-REX zazwyczaj 
rozpoczynają się od dna rury okładzinowej, jeśli dno znajduje się w stabilnym gruncie. Najpierw 
operator odczytuje względną odległość pomiędzy dwoma dolnymi pierścieniami (pierścień 1 i 
pierścień 2). Następnie operator wyciąga sondę o 1000 mm w górę, aby odczytać względną 
odległość między pierścieniem 2 i pierścieniem 3, następnie pierścieniem 3 i 4, i tak dalej, aż 
wszystkie pierścienie zostaną odczytane. Pierwszy kompletny pomiar pozycji pierścieni służy jako 
pomiar referencyjny (bazowy). Kolejne pomiary są porównywane z pierwszym. Zmiany w odległości 
między pierścieniami wskazują na osiadania lub zawały. Możliwe jest wykorzystanie górnego 
pierścienia jako odniesienia, jeśli górna część obudowy jest badana optycznie przy każdym 
pomiarze

Kabel sterujący

Wodoszczelne 
złącze

Czujnik 
górny

Czujnik 
dolny
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Można ustawić różne alarmy, aby 
być zawsze poinformowanym o 
stanie systemu.
 

Strona informacji o systemie pozwala 
mieć zawsze pod kontrolą cały system 
(urządzenie, sondę i bęben).
 

Wykres lokalnego przemieszczenia 
może być przedstawiony po 
zakończeniu badania.. 

Strona odczytu zawiera wiele informacji, 
takich jak aktualna pozycja, dane, 
temperatura wewnętrzna sondy itp.
 

 

 

 

APLIKACJA B.R.A.IN. DO ZARZĄDZANIA SYSTEMEM T-REX

Tabele danych są dostępne w trakcie i 
po zakończeniu badań.

Dane ankiety mogą być natychmiast 
wysłane poprzez dowolną aplikację 
udostępniającą zainstalowaną na Twoim 
urządzeniu, taką jak Drive, email, itp.

Minimalne specyfikacje 
urządzenia (urządzenie nie jest 
dostarczane przez SISGEO)

Bluetooth Low Energy BLE 4.2 
ANDROID OS V. 7 lub nowszy 
APPLE iOS 11 lub nowszy
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Czujniki wbudowane (1)

- Temperatura
- Wilgotność
- Napięcie akumulatora  

Czas pracy z bateriami Ni-MH(4)

- Napięcie wejściowe
- Wskaźnik IP
- Maksymalna moc wyjściowa
- Zakres temperatury

 Zgodność z dyrektywą

  

Rozdzielczość      Dokładność                        Zakres
0.01°C                ±1°C (-10°C to +85°C)        -40°C to +125°C
0.025%RH         ±5% (0 to 95%RH)            0 to 100%RH
0.01 V                 ±5% FS                              0 to 36 V       

RS485 Modbus RTU Protocol (2)

90-264 Vac, 50-60 Hz
IP41
10 W
-20 +40 °C

2014/53/EU (CZERWONY)

(1) Na wewnętrznej płycie elektronicznej zainstalowane są czujniki pokładowe, które przekazują informacje w przypadku awarii bębna BRAIN..  
   

  

  

 

0S2RC6000B0

30,60,100,150, 200, 250 m

6x0.50 mm2 (AWG 21)

copper, every 500 mm 

370 kg  

10.4 mm 

0.150 kg/m

 

  

SPECYFIKACJA BĘBNA BLUETOOTH

Moduł Bluetooth 

Komunikacja z urządzeniem

Temperatura pracy

Komunikacja z sondą

Klasa IP i materiał

Certyfikacja środowiskowa certyfikowany dla rozszerzonych warunków: wysokość powyżej 2000m

Zasilanie

Ładowarka do akumulatorów NiMH

Led

pasmo: 2,4 GHz ISM Band (2402-2480 MHz) - moc: 4dBm Max

BLE (Bluetooth Low Energy) 4.2

-40 do 80°C (baterie -20 do 65°C)

IP65, odporny na pęknięcia guma sysntetyczna

4 x 1,2 V - 5 Ah - akumulatory Ni-MH

≈ 6 h przy zawsze włączonej sondzie T-REX (APP w trybie odczytu)

Różne kolory dla powiadomień lokalnych

(2) RS485 nieoptoizolowana komunikacja Modbus z protokołem RTU (4) Typowe wartości

B.R.A.IN. BĘBNY ZE 
STEROWANIEM

Kable sterujące służą do przyrostowego przesuwania sondy i przesyłania odczytów z sondy do 
bębna bluetooth B.R.A.IN., a następnie do B.R.A.IN. APP. Kabel HD (Heavy Duty) jest 
dostarczany zmontowany na szpuli B.R.A.IN. i zawiera fabrycznie zamocowane złącze dla 
sondy. Złącza na końcu sondy są wodoszczelne do 20 barów.

B.R.A.IN. KABEL HD

Kabel HD posiada rdzeń ze stali nierdzewnej, który kontroluje rozciąganie oraz oplot skrętny ze 
stali nierdzewnej, który zapobiega skręcaniu. Żółty płaszcz kabla posiada miedziane oznaczenia 
głębokości.

MODEL

Długości kabli

Przewodniki

Oznaczenia dotykowe głębokości

Maksymalna wytrzymałość

Otulina zewnętrzna żółta, poliuretan

Średnica kabla

Waga (kabel+znaczniki)

Zakres temp. pracy -30 do 80 °C

Ciężar całkowity z kablem 60 m 14 kg z bębnem B.R.A.IN
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Dokładność: Pol. MPE (2)

 
Stabilność @24 godziny (3)

 

Wbudowany czujnik temperatury (4)

• zakres pomiarowy	
• dokładność	

Wbudowany czujnik wilgotności (4)

• zakres pomiarowy	
• dokładność	

Wbudowany czujnik napięcia (4)

• zakres pomiarowy	
• dokładność	

 

 zgodność z dyrektywą

0REX45100D0

±40 mm

RS485 Modbus RTU(1)

 
sigma-delta 32 bit, 38-KSPS

0.0001 mm (z B.R.A.IN APP)

±0.2% FS (±0.16 mm/m)

±0.01 mm/m
 
±0.025 mm/m

–30°C do +75°C

od 8 do 28 V

125 mA@24Vdc
260 mA@12Vdc

- 40°C do +125°C
±1°C (-10°C do +85°C)

0 do 100% RH
±5% RH (0 do 95% RH)

0 do 36 V
±5% FS

40 mm 

1000 mm 

para kółek (Ø 32 mm) zamontowanych na uszczelnionych 
łożyskach kulkowych o długiej żywotności 

IP68   do 2.0  MPa

5.4 kg (tylko sonda )

2014/30/EU (EMC)

(2) MPE to Maksymalny Dopuszczalny Błąd na zakresie pomiarowym (FSR). W raporcie z kalibracji, dokładność przyrządu pomiarowego jest 
obliczana przy użyciu korekty wielomianowej (≤ Pol. MPE).

                   

                       

               

42 mm

1664 m
m

14
25

 m
m

266 m
m

15 mm

Ø40 mm

DANE TECHNICZNE SONDY T-REX
MODELE

Zastosowania pionowe, poziome, subhoryzontalne

Zasada pomiaru przetworniki przemieszczeń o wys. wydajności

Zakres pomiarowy

Wyjście sygnałowe i protokół

Przetwornik analogowo-cyfrowy

Rozdzielczość sondy

Powtarzalność

Zakres temperatury roboczej

Zasilanie

Maks. zużycie

Materiał aluminiowy korpus i części stalowe

Średnica korpusu

Długości podstawy

Kółka

Klasa IP

Waga

Urządzenie 
łączące 

rurę z 
sondą

(1) RS485 nieoptoizolowana komunikacja Modbus z protokołem RTU.

(3) Różnica po okresie 24 godzin w warunkach powtarzalności, stała temperatura, sonda zasilana w sposób ciągły.

(4) Wbudowane czujniki są zainstalowane na wewnętrznej płytce elektronicznej w celu dostarczenia informacji w przypadku awarii sondy. W 
celu uzyskania dalszych informacji, które nie zostały zamieszczone w niniejszej karcie katalogowej, należy zapoznać się z międzynarodową 
normą ISO 18674-3.
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Aluminiowa rura o długości 2 
metrów, z niklowanymi złączami.

        OPROGRAMOWANIE 
ANALITYCZNE 0SWKLION000

 

 Walizka transportowa 
na sondę T-REX

AKCESORIA I 
CZĘŚCI ZAMIENNE

URZĄDZENIE POZYCJONUJĄCE 
T-REX 0REX0CS1000

Zwiększa dokładność pomiarów 
pionowych. Wymagany, gdy pomiary 
są krytyczne. Urządzenie 
pozycjonujące posiada zaciski do 
nakładki górnej T-REX (kod produktu 
0REX0TS2350).

ZESTAW 10 RUR 
POZYCJONUJĄCYCH 0REXROD10BX

Rury pozycjonujące są niezbędne do 
wykonywania pomiarów poziomych w 
systemie T-REX. Aluminiowe rury mają 
długość 2 metrów i są wyposażone w 
niklowane złącza. Dostarczane z torbą 
do przenoszenia.

Oprogramowanie Klion przetwarza 
pomiary z systemu T-REX, 
zapewniając przyrostowe lub 
skumulowane przemieszczenia. 
Więcej informacji można znaleźć w 
odpowiedniej karcie katalogowej.

WYMIENNA TORBA 
TRANSPORTOWA 0REX0CASE00

Wymienna torba transportowa 
odporna na wstrząsy dla sondy 
T-REX, wykonana z aluminium.

RURA POZYCJONUJĄCY 
0REXROD2000

Urządzenie 
pozycjonujące T-REX Bębny B.R.A.IN. z 

kablem sterującym

Zestaw 10 rur do 
pozycjonowania z 
torbą transportową

Sonda T-REX

Kompletny system T-REX
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Zamykana zaślepka do zastosowania 
poziomego z kołkiem pomiarowym 
umożliwia pomiary topograficzne w 
celu określenia i sprawdzenia 
współrzędnych otworu. 

 

  

Zamykana zaślepka górna do 
zastosowań pionowych, gotowa z płytą 
mocującą do pozycjonera T-REX. 

 

Zestaw montażowy składający się z 5 
O-ringów, drutu zabezpieczającego i 
taśmy klejącej Sisgeo. (Obowiązkowo)

 

RURY POMIAROWE Sonda T-REX pracuje w osłonach inklinometrów S143 ABS z pierścieniami 
centrującymi magnesów mocowanymi zewnętrznie co metr. W zastosowaniach 
pionowych, nakładka górna T-REX jest niezbędna do utrzymania urządzenia 
pozycjonującego. W przypadku zastosowań poziomych, Sisgeo sugeruje instalację 
zamykanej nasadki na dostępnym końcu rury. Dalsze informacje znajdują się w karcie 
katalogowej obudowy S143.

OBUDOWA INKLINOMETRU ABS 
0S143107000

Obudowa inklinometru Easy-lock 
ABS model S143, długość 3 m, śr. 
zew. 70 mm, śr. wew. 58 mm.

DOLNA ZAŚLEPKA 
0S143TF7000

Prosta zaślepka dolna do obudów 
Easy-lock, wykonana z ABS. 
Pasuje do kolumny inklinometru 
lub kolumny ekstensjonometru.

ZESTAW NAPRAWCZY DO 
OBUDOWY 0S143KITR00

Zestaw naprawczy do obudów S143 
Easy-lock składający się z pięciu 
zapasowych złączek, szablonu 
montażowego i kleju.

ZESTAW MONTAŻOWY DLA 100 M 
0S143KIT000

RURA DO USTAWIANIA 
PIERŚCIENI 0REX0DIMA00

Rura pozycjonująca do ustawiania 
pierścieni w odległości 1 m od 
siebie.

ZAMYKANA ZAŚLEPKA 
GÓRNA 0S100CH1000

PIERŚCIEŃ REFERENCYJNY 
MAGNETYCZNY 0REX0RING93

Pierścień magnetyczny do 
ekstensometru przyrostowego T-REX 
śr. zew. 93 mm, śr. wew. 71 mm. 
Materiał: PVC z magnesem stałym

ZAŚLEPKA GÓRNA T-REX 0REX0
TS2350

URZĄDZENIE 
KALIBRACYJNE

Urządzenie kalibrujące (kod produktu 0REX0CAL0FR) służy do sprawdzania kalibracji sondy 
w biurze przed i po pomiarze. Urządzenie kalibracyjne jest wykonane głównie z ceramiki o 
niskim współczynniku rozszerzalności cieplnej. Jest dostarczany z dwoma pierścieniami 
magnetycznymi i wspornikami.  Jeden pierścień jest przymocowany do rury, drugi może być 
przesuwany w zakresie ±25 mm. Urządzenie kalibracyjne jest dostarczane z aluminiową 
walizką transportową. Sonda i przyrząd kalibracyjny powinny być utrzymywane w 
temperaturze 20°C ±1°C do czasu kalibracji.
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PRZYKŁAD POMIARÓW 3-D (INKLINOMETR I EKSTENSOMETR) 
W ZASTOSOWANIU TUNELOWYM

B.R.A.IN. 
bęben z 
kablem Urządzenie 

pozycjonujące 
T- REX

Tunel w budowie Pierścień 
magnetyczny

Sonda T-REX

Zaślepka dolna



T-REX PRZYROSTOWY EKSTENSOMETR  10www.sisgeo.com

 T
-R

E
X

_E
N

_0
7_

09
/2

02
0

T-REX

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 w celu zapewnienia 
prawidłowego użytkowania instrumentów i odczytów oraz maksymalizacji 
wydajności systemu. 

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

Sonda T-REX  
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Ekstensometr przyrostowy T-REX jest często stosowany podczas drążenia tuneli do monitorowania 
przemieszczeń czoła tunelu oraz przemieszczeń gruntu w zależności od odległości od czoła tunelu. 
System składa się z tuby pomiarowej z zamocowanymi pierścieniami magnesów zainstalowanej w 
poziomym otworze wywierconym od czoła tunelu. Zazwyczaj długość rurki wynosi od 15 m do 30 m
. Sonda jest wprowadzana do rurki i przesuwana tak, aby dotrzeć do najdalszego pierścienia 
magnetycznego. Pierwsze badanie pozwoli określić pozycję zerową wszystkich celów 
magnetycznych. Kolejne pomiary wykonywane są po każdym etapie drążenia tunelu (odsłonięta 
część rury ulega zniszczeniu przy każdym etapie). Pomiary te są porównywane z pomiarami 
referencyjnymi w celu obliczenia przemieszczeń przodka.

PRZYKŁAD 
DRĄŻENIA CZOŁA 
TUNELU

TUNEL W BUDOWIE

Rura pozycjonująca Pierścień magnetyczny

Rura pomiarowa 
z tworzywa ABS

Urządzenie łączące 
rurę z sondą

Przygotowanie sondy T-REX do pomiarów poziomych

POMOC TECHNICZNA 

mailto:info%40sisgeo.com?subject=
mailto:assistance%40sisgeo.com?subject=



