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 > APLICAÇÕES

Medir carga e deformação em cordoalha de 7 fios de 0,6” (15,2 mm).

Medir carga e deformação no comprimento da aderência de rocha e âncoras sólidas.

Medir carga e deformação em concreto protendido e pós-tensionado.

Medir carga e deformação em cabos de ancoragem usados como 
suporte de terreno em minas subterrâneas e a céu aberto.

 > FUNCIONALIDADES

Excelente resposta linear e precisão em um sistema de baixo custo.

Desenho robusto com fio com resistência revestida em 
Teflon® oferece confiabilidade e durabilidade.

Simples de usar e implantar no site.

Resistente à água.

As especificações ou o desempenho não são comprometidos quando 
embutido em concreto ou cercado de argamassa de cimento.

 > BENEFÍCIOS

 3 Aumentar a Segurança  3 Alta Precisão

 3 Aumentar a Produtividade  3 Alta Confiabilidade

TENSMEG: 
Medidor de Tensão para 
Cabo de 7 Fios
O TENSMEG (Medidor de Tensão) para monitoramento de deformação 
de cordoalhas de 7 fios é um medidor de deformação alongado em 
espiral composto de fio resistivo revestido de Teflon® que se estende 
entre duas âncoras duras com terminação em borracha.

O TENSMEG é um meio preciso e econômico de examinar carga e 
deformação em tirantes em rocha e solo e também em cabos atirantados 
para dar suporte a rochas. A carga e a deformação em concreto protendido 
e pós-tensionado também podem ser medidas efetivamente. 

Devido à sua construção, o fio da resistência é inserido com precisão nas 
ranhuras espirais do cordão de 7 fios usado em tirantes, estando assim bem 
protegido. O medidor tem excelente resposta linear, precisão e estabilidade no 
longo prazo com resistência à água. As especificações não são afetadas quando 
o TENSMEG é envolto em grout ou embutido em estruturas de concreto.

A Unidade Leitora de Strain Gauge QB120 lê, exibe e registra 
medidores de deformação ¼ de ponte. Ela também é uma 
unidade leitora compatível com o TENSMEG.

CATEGORIA DO PRODUTO:
CÉLULAS DE CARREGAMENTO E SENSORES DE PRESSÃO E MEDIDORES DE TENSÃO

Teflon® é uma marca registrada da E.I. DUPont de Nemours and Company ou de suas afiliadas. 

RST Instruments Ltd. se reserva o direito de mudar as especificações sem aviso prévio.  LPB0036A Agosto 10 2020

Medidor TENSMEG em 
cabo de 7 fios, antes da 
impermeabilização das 

conexões elétricas.
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ESPECIFICAÇÕES

ITEM DESCRIÇÃO

Tensão Total Excede 50,000 µε

Compressão Total
3000 µ, dependendo do nível de protensão aplicado durante a 
instalação

Resolução 1 µε

Precisão 2% F.S.

Comprimento
48 cm (18,9 pol.)
- outros comprimentos disponíveis mediante solicitação

Fator de Medição 2.0  nominal

Resistência do Medidor 120 Ohm

Voltagem de Excitação 1 V - 10 V DC

Fluência Inicial Menor que 30 µε, 48 horas após instalação

Fluência Total 
Menor que 100 µε,
3 meses após instalação

TENSMEG: 
Medidor de Tensão para Cabo de 7 Fios
ESPECIFICAÇÕES + PEDIDOS

EQUIPAMENTO OPCIONAL

Registradores de Dados flexDAQ

INFORMAÇÃO PARA PEDIDOS

ITEM DESCRIÇÃO

Medidor de Deformação TENSMEG  
- 48 cm de comprimento

ELTM4800LH

Revestimento com Isolamento Elétrico TENSMEG ELTM1040

Conjunto de Ferramentas de Instalação TENSMEG ELTM1000

TENSMEG Sistema de Conexão (10 medidores) ELTM1020

Tubulação Termorretrátil (1 por medidor) ELTM1050

Cabo (4 condutores x 22 AWG, 
capa de poliuretano diâmetro 0,250”)

EL380004

Fita à Prova de Água AQUASEAL (1/5 medidor) ELTM1030

Monitor TENSMEG (QB120) ELTM-QB120

Medidor TENSMEG com impermeabilização instalada em 
um cabo de 7 fios de um tirante com múltiplos cabos.

Âncora acabada com múltiplos cabos com DCP 
(proteção dupla contra corrosão) instrumentado 

com 4 medidores TENSMEG.
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Teflon® é uma marca registrada da E.I. DUPont de Nemours and Company ou de suas afiliadas. 

RST Instruments Ltd. se reserva o direito de mudar as especificações sem aviso prévio.  LPB0036A Agosto 10 2020


