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06.15.SA PENETROLOGGER – ZESTAW 
 
PENETROLOGGER 
 

� Wyświetlenie Indeksu Przejezdności Terenu 

� Dokładny, wewnętrzny system GPS 

� Opcjonalnie możliwy pomiar wilgotności gleby 

� Większa pamięć wewnętrzna 

� Uproszczona obsługa 

� Nowy program PC 

� Nowa, trwała konstrukcja 
 
Penetrologger – zespół pomiarowy - składa się z (patrz zdjęcie): penetrologgera 
(1) z czujnikiem siły (2), dwudzielnego pręta sondującego (3), stożka (4), płytki 
referencyjnej zagłębienia (5), portu komunikacyjnego (6) i anteny GPS (7). 
 
Stożek jest wkręcany w pręt sondujący, który z kolei jest łączony za pomocą 
szybkozłącza z czujnikiem siły penetrologgera. 
Następnie stożek jest wciskany pomału (ok. 2 cm/s) i równomiernie w badany 
grunt. 
Płytka referencyjna, która znajduje się na powierzchni gruntu, odbija sygnał z 
czujnika ultradźwiękowego, co daje bardzo dokładny pomiar zagłębienia. 
Płytka referencyjna jest używana również do odbicia sygnału, który jest 
używany do pomiaru prędkości wciskania.  
Pomiar oporu penetracji i dane GPS są zapisywane w wewnętrznym 
rejestratorze danych penetrologgera.  
Zależnie od celu zastosowania i spodziewanego oporu penetracji, można użyć 
stożki o różnym rozmiarze (średnicy i powierzchni). 
Opcjonalnie możliwy jest pomiar wilgotności gleby za pomocą zewnętrznego 
czujnika wilgotności Thetaprobe (1 pomiar punktowy na jedną penetrację). 
 
 
SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
 
Zakres zewnętrznej temperatury : 0 – 50 oC 
pracy  
Odporność na wilgotność otoczenia : IP54 (obudowa kroploszczelna) 
Waga penetrologgera : 3.4 kg (bez pręta, wraz z baterią) 
Waga zespołu gotowego : około 4 kg 
do pracy  
Całkowita waga zestawu wraz ze : 15,5 kg 
skrzynką transportową i  
akcesoriami 
Wymiary transportowe : 58 x 29 x 25 cm 
Pamięć : 1500 pomiarów 
Maksymalna siła penetracji : 1000 N 
Rozdzielczość pomiaru siły : 1 N 
penetracji 
Maksymalna głębokość pomiaru : 80 cm 
Rozdzielczość pomiaru głębokości : 1 cm 
Dokładność GPS : < 2.5 m CEP  
Rozdzielczość pomiaru  : 1 % 
wilgotności gleby (opcja) 


