Teknik Özellikler

Oturma Plakası
GA –SP Model V.1.01

Üst Kapak: GA-SP-TC
Manşon: GA-SP-CP
Taban Plakası: GA-SP-BP
Referans Çubuğu: GA-SP-RP
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Kısa Bakış
Oturma plakası, yüksek miktarda düşey deformasyona maruz bölgelerde
makul bütçeler dahilinde kurulabilen bir izleme sistemidir.

Oturma plakası sistemi diğer izleme
sistemleriyle birlikte kullanılarak deformasyon
takibi yapılabilir.

Bir taban plakası, referans seviye çubuğu ve bunları bağlamak için
kullanılan manşonlar sisteme dahildir ve barajlar, ulaşım yapıları,
mühendislik dolguları, seddeler ve temeller gibi birçok yapının
oturmasını takip etmek için sistem bileşenleri dakikalar içinde
birleştirilebilir.

Kolay Kurulum ve Kullanım

GeoAnts oturma plakası setini inşaat sahanızda
kullanıma hazır bir şekilde, tüm bileşenleriyle
birlikte doğrudan stoktan teslim seçenekleriyle
temin edebilirsiniz.

Göze Çarpanlar

Taban plakası referans çubuğunun bir tarafı ile
birleştirildikten sonra planlanan yüzeye yerleştirilir ve
çubuk üst kotu bağımsız bir referans noktası kullanılarak
ölçülür. Daha sonra taban plakası aşamalı olarak dolgu
malzemesi ile kaplanarak yükseltilir ve referans
çubukları dolguyla birlikte kademeli olarak eklenerek kot
ölçümleri yapılmaya devam edilir.

o

Kolay kullanım ve uygun maliyetli çözüm.

o

60 cm x 60 cm boyutlarında, 10 mm kalınlığında çelik
oturma plakası. (Farklı malzeme seçenekleri için lütfen
irtibat kurunuz).

o

20 mm çaplı, 1m uzunlukta galvanize çelik referans
çubuğu, iki ucu yivli.

Dolgu teşkilinin tamamlanmasının ardından kılavuz
çubuğun üst kotu üzerinden bir kez daha kot ölçümü
yapılır ve yapının oturma davranışını takip etmek üzere
periyodik olarak ölçümler tekrarlanır.

o

Galvanize çelik manşon, iki ucu yivli.

o

Üst kapak, tek ucu yivli.
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Uygulama Alanları
o

Dolgular ve seddeler

o

Barajlar

o

Depolama tankları

o

Temeller

o

Sürşarj yükleri

o

Yol yapıları

Manşon

Referans Çubuğu

Sipariş Detayları
o

Siparişinizle birlikte ihtiyaç duyduğunuz taban
plakası ve her lokasyondaki dolgu yükseklikleriyle
uyumlu olarak hesaplanmış toplam referans
çubuğu adedini (her biri 1 m uzunluğunda)
belirtiniz.

o

Taban plakası özel bağlantı parçası ve taban
arayüzünde sabitlenecek L=0.5 m uzunluğunda
özel dış koruma kesitiyle birlikte gelmektedir.

o

Base Farklı taban plakası boyutları ve
malzemelerini içeren talepleriniz için lütfen irtibat
kurunuz.
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