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1.  WPROWADZENIE 

 
Dziękujemy za wybór infiltrometru SATURO firmy METER. Niniejsza instrukcja ma Państwu przybliżyć zasadę 

działania i obsługi przyrządu, co pozwoli wykonać dokładne pomiary terenowej przewodności hydraulicznej gleby w 

stanie nasycenia Kfs. Zastosowanie zmiennego ciśnienia słupa wody pozwala na korektę trójwymiarowego przepływu 

wody z pojedynczego pierścienia infiltrometru i dokładny pomiar przewodności hydraulicznej bez konieczności 

wykonywania korekt po wykonaniu pomiaru. Zautomatyzowanie pomiaru pozwala na redukcję błędów w szacowaniu 

przewodności hydraulicznej (Reynold and Elric 1990). 

Po dostawie należy sprawdzić czy przyrząd jest w dobrym stanie i kompletny, zgodnie z poniższą listą (zestaw 

standardowy): 

 

• Jednostka kontrolna 

• Dwa pierścienie do instalacji w glebie na głębokość 5 cm oraz 10 cm 

• Płyta do wciskania / pobijania pierścieni w glebę 

• Głowica infiltrometru 

• Ładowarka 

• Dwa składane zbiorniki na wodę 

• Rurka Ø 6,4 mm odprowadzająca powietrza 

• Rurka Ø 9,5 mm odprowadzająca wodę 

• Rurka Ø 7,9 mm doprowadzająca powietrza 

• Pilnik do metalu 

• Młotek 

• Płaski śrubokręt 

 

 

2.  OBSŁUGA INFILTROMETRUU SATURO 
 

Przed rozpoczęciem pracy zaleca się przeczytanie całej instrukcji obsługi aby uzyskać najlepsze możliwe rezultaty 

pomiarów. 

 

2.1  INSTALACJA 

 

Wykonuj kroki opisane w poniższej tabeli (Tabela 1) aby przygotować przyrząd do pracy: 

 

Tabela 1  Instalacja 

Potrzebne narzędzia: 

 

Młotek 

Przygotowanie: 

 

Dostęp do wody 

Sprawdź dostęp do wody w terenie lub przynieś wodę z sobą, jeśli  nie jest ona dostępna w miejscu wykonywania 

pomiarów. 

 

Naładuj akumulator 

Przed rozpoczęciem pomiarów (wyjazdem w teren) naładuj akumulator w urządzeniu. 

 

Ściągnij i zainstaluj oprogramowanie 

Przed rozpoczęciem pomiarów ściągnij ze strony internetowej producenta oprogramowanie SATURO Downloader i 

zainstaluj je na laptopie, dzięki czemu będziesz mógł sczytać i przejrzeć dane w terenie. 
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Instalacja 

 

Instalacja pierścienia w glebie 

Usuń kamienie, patyki i inne twarde obiekty z miejsca, gdzie planujesz zainstalować pierścień pomiarowy.  

 

Umieść pierścień na powierzchni gleby i połóż na nim płytę do jego wciskania / pobijania. 

 

Uderzaj młotkiem w środkową część płyty, aż dolna część pierścienia, do samej krawędzi zostanie wciśnięta w glebę, 

uważając aby nie powstały przestrzenie na styku gleby z pierścieniem. 

 

Usuń płytę z pierścienia. 

 

Przy instalacji na powierzchniach pochyłych zainstaluj pierścień tak, aby po zainstalowaniu głowica pomiarowa była 

prostopadła do powierzchni wzniesienia z wewnętrznymi czujnikami skierowanymi w lewo i prawo. 

  

 
Montaż głowicy pomiarowej 

Oczyść krawędzie pierścienia zainstalowanego w glebie z trawy, roślin i innych zanieczyszczeń. Załóż i zablokuj 

głowicę pomiarowa na pierścieniu tak, aby uzyskać szczelne połączenie. 

 

Czyste i szczelne połączenie głowicy z pierścieniem zapewni dokładne pomiary ciśnienia. Nie zaciskaj głowicy zbyt 

ciasno, ponieważ może to spowodować wypaczenie pierścienia. Zaciski mogą być napinane lub luzowane, zależnie od 

potrzeb, za pomocą małego, płaskiego śrubokręta. 

 

Podłącz rurki oraz kable czujnika do odpowiednich złączy na głowicy infiltrometru. Każde wejście oraz wyjście ma 

inny rozmiar, co pozwala zapobiec błędnemu podłączeniu przewodów. Jeśli rurka nie wchodzi lekko do złącza 

najpewniej oznacza to, że jest to niewłaściwe złącze.  

 

Montaż zbiornika na wodę 

Napełnij zbiornik wodą i połącz go z jednostką kontrolną infiltrometru. 

 

Otwórz całkowicie zawór na zbiorniku. 

 

W przypadku bardzo przepuszczalnych gleb można użyć dodatkowego zbiornika na wodę włączając go w obieg za 

pomocą trójnika. Jeśli ilość wody nadal nie jest wystarczająca można użyć większego zbiornika. Używając większego 

zbiornika należy go tak zainstalować, aby rurka pobierająca z niego wodę zawsze, w trakcie trwania testu, była pod 

wodą z możliwością jej zasysania.  

 

Montaż jednostki kontrolnej 

Umieść jednostkę kontrolną na stabilnym podłożu. 

 

Podłącz trzy rurki oraz kabel czujnika do odpowiednich portów na jednostce kontrolnej (rurki mają różne średnice 

więc nie ma możliwości ich pomylenia). 

 

Włącz zasilanie jednostki kontrolnej. 

 
UWAGA: Po wykonaniu każdego kolejnego testu wyczyść uszczelnienia głowicy infiltrometru i pierścienia (patrz sekcja 4.2 niniejszej 

instrukcji obsługi). 
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2.2  POMIARY  

 

Aby wykonać pomiary postępuj zgodnie z instrukcjami opisanymi poniżej: 

 

 

2.2.1  Konfiguracja testu 

 

1. Wciśnij przycisk POWER/MENU na jednostce kontrolnej aby włączyć miernik. Na wyświetlaczu pojawią się 

wyniki ostatnio przeprowadzonego testu. 

2. Wciśnij ENTER aby wejść do menu ustawień testu (Test Setup). 

Tutaj można wprowadzić unikalną nazwę testu i go skonfigurować (Rys. 1). 

 

 
Rys. 1 Ekran menu ustawień testu (Test Setup) 

 

3. Wprowadź nazwę testu. 

 

a. Wybierz z menu pozycję Name: aby wprowadzić nazwę testu. 

 

b. Strzałkami wybieraj odpowiednie znaki, a po ich podświetleniu zatwierdź wybór wciskając Enter (Rys. 2). 

Kropka nie jest dozwolona jako pierwszy znak w nazwie testu. 

Wybierając strzałkę w ramce, która znajduje się w dolnym prawym rogu ekranu, można przejść z dużych liter 

na małe. 

Aby wprowadzić odstęp lub wymazać znak, przejdź w odpowiednie miejsce i użyj odpowiednio przycisku – 

strzałki w prawo lub lewo na jednostce kontrolnej. 

Nazwa testu może zawierać maksymalnie 20 znaków. 

 

 
Rys. 2 Ekran wprowadzania nazwy testu 

 

4. Aby zapisać wprowadzoną nazwę testu wybierz Done i zatwierdź wybór przyciskiem Enter. 

Aby skasować wprowadzoną nazwę baz zapisywania zmian wciśnij przycisk BACK. 

 
UWAGA: Jeśli dane zapisane w pamięci zostaną sczytane na komputer w postaci pliku .CSV (kolumny oddzielane przecinkiem) z nazwy testu 

w informacjach podsumowujących zostaną usunięte znaki o (stopień) oraz ±. 
 

5. Konfiguracja ustawień testu 

Aby wprowadzić zmiany w ustawieniach testu wybierz z menu pozycję Settings. 

Różne typy gleb wymagają różnych ustawień aby zoptymalizować pomiar infiltracji. 

Wprowadź odpowiednie ustawienia dotyczące ciśnienia (Low Pressure:, High Pressure:), czasu nasączania (Soak 

Time:), ilości cykli pomiarowych (Pressure Cycles:), czasu trwania każdego kroku przy zadanym ciśnieniu (Hold 

Time:) oraz głębokości zainstalowania pierścienia w glebie (Insertion Depth:) (Rys. 3). 
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Rys. 3 Opcje ustawień testu 

 

a. Ustaw odpowiednie ciśnienie hydrostatyczne (Low Pressure:, High Pressure:). 

Ciśnienie hydrostatyczne dla wartości niskiej (Low) i wysokiej (High) musi się mieścić w zakresie od 0 do 40 

cm. Co do zasady gleby bardziej przepuszczalne wymagają ustawienia niższej wartości ciśnienia niż gleby mniej 

przepuszczalne. Normalnie zalecana różnica pomiędzy ciśnieniem niskim i wysokim to min. 5 cm, poza glebami 

bardzo przepuszczalnymi, gdzie można ustawić wartości dające różnicę ciśnień na poziomie 2 cm, co pomaga 

obniżyć zużycie wody. W tabeli 2 podano sugerowane ustawienia dla różnych typów gleb. Podane wartości są 

tylko wytycznymi, które należy zmodyfikować i dostosować na podstawie wykonanych wstępnych pomiarów, 

dla konkretnego typu gleby, którą badamy. 

 

b. Czas nasączania (Soak Time:) 

Czas nasączania określa jak długo infiltrometr będzie aplikował wodę, żeby uzyskać stan nasycenia gleby przed 

rozpoczęciem właściwych cykli pomiarowych (zmian ciśnienia). Czas ten zależy od typu gleby i jej początkowej 

wilgotności – zalecane wartości dla różnych typów gleb podano w tabeli 2, w razie wątpliwości dobrą wartością 

początkową jest czas ok. 20 minut. W czasie trwania nasączania przyrząd utrzymuje ciśnienie takie jak jest 

ustawione w ustawieniach testu dla wartości niskiej (Low Pressure:). 

 

Tabela 2 Zalecane ustawienia czasu nasączania i wartości ciśnień 

Typ gleby 
Soak Time 

(min) 

Low 

Pressure 

Head (cm) 

High 

Pressure 

Head (cm) 

Hold Time 

(min) 

Pressure 

Cycles 

(ilość) 

Całkowity 

czas 

trwania 

testu (min) 

Suchy piasek gliniasty 25 5 10 15 3 115 

Mokry piasek gliniasty 15 5 10 15 2 75 

Suchy ił mułowy 30 5 15 20 3 150 

Mokry ił mułowy 15 5 15 20 2 95 

Sucha glina (słaba struktura) 30 5 20 25 3 180 

Mokra glina (słaba struktura) 15 5 20 25 2 115 

Sucha gleba (mocna struktura) 25 5 10 20 3 145 
UWAGA: Podane w tabeli wartości są tylko wskazówkami. Optymalne wartości są podyktowane rzeczywistymi warunkami panującymi w 

miejscu wykonywania pomiaru (wilgotność, typ gleby, itd.). Ustaw niższe wartości ciśnień dla gleb o większej przepuszczalności. W razie 

konieczności, aby przyrząd mógł utrzymać odpowiedni przepływ, zmniejsz odpowiednio wartości ciśnień. 

 

c. Ilość cykli pomiarowych (Pressure Cycles:) 

Jeden cykl pomiarowy oznacza jeden pomiar przy dwóch różnych ciśnieniach (niskie i wysokie). Przyrząd bierze 

średni stopień infiltracji przy różnych ciśnieniach do obliczenia wartości Kfs. Większa ilość cykli pomiarowych 

pozwala uzyskać stały stopień infiltracji. 

Na początku stopień infiltracji jest duży. Stały (lub prawie stały) poziom infiltracji uzyskuje się wykreślając 

stopień infiltracji w nieskończonym czasie (Dane i Topp 2002). Należy odczekać, aż przepływ na wykresie 

ustabilizuje się aby określić, że prawie stały stopień infiltracji został osiągnięty. Jeśli przepływ cały czas spada 

test należy przeprowadzić ponownie lub dodać kolejny cykl pomiarowy. 

 

d. Czas trwania kroku przy zadanym ciśnieniu (Hold Time:) (Rys. 4) 

Czas trwania kroku (Hold Time:) określa jak długo przyrząd utrzymuje każde z zadanych ciśnień: niskie i 

wysokie (tzn. jeśli ustawimy czas trwania kroku na 20 minut wtedy zarówno ciśnienie niskie jak i wysokie będą 

utrzymywane przez 20 minut). 

 

e. Głębokość zainstalowania pierścienia – wprowadź poprawną wartość, zależnie od użytego pierścienia. 
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Rys. 4 Diagram przebiegu pomiaru 

 

6. Po wprowadzeniu wymaganych zmian w podmenu Settings wciśnij przycisk BACK aby powrócić do ekranu 

ustawień testu (Test Setup. 

 

 

2.2.2 Rozpoczęcie testu  

 

1. Będąc w menu ustawień testu Test Setup wybierz Start i wciśnij przycisk Enter. 

Na ekranie pojawi się komunikat, aby sprawdzić zbiornik z wodą, podłączenia rurek i przewodów elektrycznych 

czujnika. 

2. Wciśnij ponownie przycisk Enter aby rozpocząć pomiar. 

Infiltrometr rozpocznie pompowanie wody ze zbiornika do głowicy pomiarowej, aż osiągnięty zostanie poziom 5 

cm. Rozpocznie się czas nasączania gleby wodą, w którym poziom wody będzie utrzymywany na poziomie 5 cm. 

Na wykresie pokazywane są zmiany następujące w trakcie testu. Infiltrometr zapisuje dane w odstępach co 1 minutę 

w czasie trwania testu. 

 

3. W trakcie trwania testu nie ma konieczności nadzorowania przyrządu, użytkownik musi jedynie pamiętać o 

dostarczeniu odpowiedniej ilości wody, tak aby jej wystarczyło na wykonanie pomiaru (trzeba pamiętać, że w 

glebach o wysokiej przepuszczalności zużycie wody jest większe i standardowy zbiornik może być 

niewystarczający). 

Wyniki pomiaru pokażą się automatycznie na wyświetlaczu po zakończeniu testu (Rys. 5). 

 
UWAGA: W rozdziale 3.2.1 opisane są szczegóły wykresów przepływu, poziomu wody i ciśnienia, które są pokazywane  na wyświetlaczu w 
trakcie trwania testu. 

 

 
Rys. 5 Ekran z wynikami pomiaru po zakończeniu testu 

 

Wciśnięcie przycisku BACK powoduje powrót do ekranu pomiarowego (Readings). Wciśnięcie przycisku Enter w 

dowolnym miejscu ekranu pomiarowego powoduje przejście do ekranu ustawień testu (Test setup). 
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2.2.3 Zatrzymywanie pomiaru 

 

Aby zatrzymać pomiar w trakcie jego trwania wciśnij przycisk BACK i wybierz Stop (Rys. 6). 

 

 
Rys. 6 Komunikat przy zatrzymywaniu pomiaru 

 

 

2.2.4  Sczytywanie danych 

 

Do sczytywania danych z pamięci miernika SATURO, czyszczenia pamięci, ustawiania daty i czasu oraz uaktualniania 

oprogramowania wewnętrznego (firmware) służy program SATURO Downloader. Program należy ściągnąć ze strony 

internetowej www.metergroup.com/saturo-support i zainstalować go na komputerze, a następnie wykonać czynności 

opisane poniżej, aby sczytać dane zapisane w pamięci urządzenia na komputer: 

 

1. Kabel USB, dostarczony wraz z infiltrometrem SATURO, podłącz z jednej strony do komputera a z drugiej do portu 

USB miernika SATURO.  

2. Otwórz aplikację SATURO Downloader na komputerze. 

3. Określ format pliku w jakim mają być zapisane dane wybierając Edit > Preferences > Data File i zaznaczając 

odpowiedni rodzaj pliku. Dane mogą być zapisane w pliku .xlsx lub .csv (Rys. 7). 

 

 
Rys. 7 Wybór typu pliku 

 

4. Wybierz właściwy port komunikacyjny COM (numer portu można sprawdzić w Menedżerze Urządzeń systemu 

Windows) i kliknij Download (Rys. 8). 

 

http://www.metergroup.com/saturo-support
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Rys. 8 Okno dialogowe programu SATURO Downloader 

 

5. Po sczytaniu danych program zapyta czy chcesz wyczyścić pamięć (Rys. 9).  

 

Wybierz Yes jeśli chcesz wyczyścić dane z pamięci urządzenia lub No jeśli chcesz pominąć ten krok. 

 

 
Rys. 9 Potwierdzenie chęci wyczyszczenia danych z pamięci urządzenia 
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3.  SYSTEM 
 

W tej sekcji użytkownik znajdzie specyfikację, opis komponentów i teorię dotyczącą systemu SATURO. 

 

3.1  SPECYFIKACJA 

 

SPECYFIKACJA POMIAROWA 

 

Zakres pomiarowy  

(stopień infiltracji): od 0,0038 cm/h do 115 cm/h 

 

Rozdzielczość pomiaru:  0,0038 cm/h 

 

Dokładność pomiaru:  ±5% odczytanej wartości 

 

Kfs: Wartości współczynnika Kfs, które mogące być efektywnie mierzone przez 

infiltrometr SATURO są ograniczone podanym powyżej zakresem pomiarowym 

stopnia infiltracji. Zależą one od ciśnienia zaaplikowanego w czasie pomiaru oraz 

trójwymiarowej charakterystyki przepływu wody w glebie, w związku z czym 

zakres pomiarowy współczynnika Kfs nie może być dokładnie określony. 

Infiltrometr SATURO generalnie pozwala na pomiar w glebach o słabej do średniej 

strukturze, jak średnie piaski, jednak maksymalny stopień infiltracji może zostać 

przekroczony w glebach z dużą ilością makro-por.   

 

Poziom wody:  utrzymywany na poziomie 5 cm 

 

Zakres ciśnień:  0 do 40 cm (przy ustawieniach <5 cm aplikowane jest podciśnienie) 

 

Temperatury pracy:  0oC do 50oC 

 

 

SPECYFIKACJA FIZYCZNA 

 

Ładowarka:  18 V / 2,2 A 

 

Interfejs PC:  USB 

 

JEDNOSTKA KONTROLNA: 

Długość: 31,8 cm 

Szerokość: 25,7 cm 

Wysokość: 13 cm 

 

GŁOWICA INFILTROMETRU: 

Całkowita wysokość: 18,3 cm 

Średnica wewnętrzna: 17,2 cm 

 

PIERŚCIEŃ DO WPROWADZENIA W GLEBĘ: 

Średnica wewnętrzna: 14,4 cm 

Głębokość instalacji: 5 cm 

 10 cm 

 

 

ZGODNOŚĆ 

Wyprodukowano zgodnie z ISO 9001:2015 

2004/108/EC i 2011/65/EU 
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3.2  KOMPONENTY INFILTROMETRU SATURO  

 

Infirltrometr SATURO składa się z czterech głównych elementów: jednostka kontrolna, pierścień do wprowadzania w 

glebę, głowica infiltrometru oraz zbiornik na wodę (Rysunek 10). 

 

 

 
Rys. 10 Komponenty infiltrometru SATURO 

 

 

 

3.2.1 Jednostka kontrolna 

 

Jednostka kontrolna infiltrometru SATURO ma siedem przycisków pozwalających na nawigację w poszczególnych 

pozycjach menu oraz konfigurację systemu (Rysunek 11): 

 

• Gdy miernik jest wyłączony wciśnij przycisk POWER / MENU aby go włączyć.  

Aby wyłączyć miernik przytrzymaj przycisk POWER / MENU wciśnięty przez czas dłuższy niż 4 sekundy. 

Przycisk POWER / MENU pozwala również nawigować pomiędzy różnymi ekranami (zakładkami) w menu. 

• Wciśnięcie przycisku BACK powoduje powrót do wcześniejszego menu. Wciśnięcie przycisku BACK będąc w 

menu wyboru / zmiany ustawień powoduje anulowanie zmian wprowadzonych w tym menu. 

Przytrzymanie przycisku BACK wciśniętym przez czas dłuższy niż 7 sekund powoduje twarde zresetowanie 

infiltrometru SATURO. 

• Przyciski - strzałki LEWA / PRAWA / GÓRA / DÓŁ pozwalają nawigować przez pozycje dostępne na 

poszczególnych ekranach. Wciśnięcie przycisków – strzałek LEWA / PRAWA pozwala przejść o kilka pozycji a 

przytrzymanie przycisków – strzałek wciśniętych pozwala na szybsze przechodzenie przez kolejne pozycje. 

• Wciśnięcie przycisku Enter pozwala wybrać aktualnie podświetloną pozycję oraz zaakceptować zmiany 

wprowadzone w ustawieniach. 
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Rys. 11 Panel przedni jednostki kontrolnej infiltrometru SATURO 

 

Jednostka kontrolna posiada wbudowany akumulator, który ładowany jest za pomocą dostarczanej w zestawie ładowarki 

18 V, 2,22 A, 40 W AC/DC. Czas pełnego ładowania to około 6 godzin.  

 

Jednostka kontrolna posiada wbudowany port USB B do komunikacji z komputerem w celu sczytania danych oraz 

uaktualniania oprogramowania wewnętrznego (firmware). W zestawie dostarczany jest kabel USB B => USB A. 

 

Na ściance bocznej jednostki kontrolnej zlokalizowane są cztery porty do podłączenia rurek i kabli (Rysunek 12): 

 

• Górny lewy port służy do podłączenia rurki wodnej 7,9 mm (5/16 cala) ze zbiornika na wodę, 

• Dolny lewy port służy do podłączenia rurki wodnej 9,5 mm (3/8 cala) do głowicy infiltrometru, 

• Dolny prawy port służy do podłączenia kabla z głowicy infiltrometru, 

• Górny prawy port służy do podłączenia rurki powietrznej 6,4 mm (1/4 cala) doprowadzającej powietrze do głowicy 

infiltrometru, 

 

 

 
Rys. 12 Porty podłączeniowe na jednostce kontrolnej 
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Na wyświetlaczu jednostki kontrolnej infiltrometru SATURO (Rysunek 13) dostępne są trzy zakładki pozwalające w 

prosty sposób nawigować przez opcje dostępne w menu: Reading (Pomiar), Configuration (Konfiguracja) i Data (Dane). 

 

 

 
 

Rys. 13 Elementy wyświetlacza infiltrometru SATURO 

 

 

Zakładka Reading (Pomiar) 

W zakładce Reading dostępne są ekrany związane z aktualnie przeprowadzanym testem, łącznie z wykresami 

obrazującymi ostatnio zmierzone wartości przepływu, ciśnienia i poziomu wody. Aby przejść przez ekrany dostępne w 

tej zakładce należy wcisnąć przyciski – strzałki GÓRA lub DÓŁ. 

 

• Ekran statusu testu. W tym ekranie widoczny jest aktualny stan testu, jak np. nasączanie (Soaking) (Rysunek 14). 

Po zakończeniu testu ekran ten zmienia się w ekran wynikowy. 

 

 
Rys. 14 Ekran statusu testu w trakcie pomiaru 

 

• Ekran przepływu. Na tym ekranie widoczny jest wykres przepływu wody przez infiltrometr uaktualniany co minutę 

(Rysunek 15). Aktualny pomiar wskazywany jest migającą kropką. 
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Rys. 15 Ekran przepływu 

 

• Ekran ciśnienia. Na tym ekranie widoczny jest wykres ciśnienia hydrostatycznego (ciśnienie wody i powietrza) 

uaktualniany co minutę (Rysunek 16). Aktualny pomiar wskazywany jest migającą kropką. 

 

 
Rys. 16 Ekran ciśnienia 

 

• Ekran obrazujący poziomu wody. Po rozpoczęciu testu poziom wody w odniesieniu do powierzchni gleby rośnie 

do 5 cm. Poziom wody jest pokazany na wykresie, który jest uaktualniany co minutę (Rysunek 17). Aktualny pomiar 

wskazywany jest migającą kropką. 

 

 
Rys. 17 Ekran obrazujący poziom wody 

 

• Ekran wynikowy. Po zakończeniu testu ekran wynikowy zastępuje wcześniejszy ekran obrazujący status testu. Na 

tym ekranie pokazany jest obliczony współczynnik Kfs (Rysunek 18) wraz z informacją o standardowym błędzie 

pomiaru (err), który obrazuje zakłócenia przy pomiarze. Wciskając przyciski – strzałki GÓRA i DÓŁ można przejść 

do kolejnych podstron w tym ekranie, a wciskając przycisk POWER / MENU można przejść do kolejnej zakładki. 

(Konfiguracji lub Danych).  

Jeśli nie zostanie rozpoczęty kolejny pomiar na wyświetlaczu infiltrometru SATURO będą pokazywane wyniki z 

ostatnio wykonanego testu. 

 

 
Rys. 18 Ekran wynikowy 
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Zakładka Configuration (Konfiguracja) 

Zakładka Configuration (Konfiguracja) służy do wprowadzania globalnych ustawień infiltrometru (Rysunek 19). Wciśnij 

przycisk POWER / MENU aby przejść do zakładki Configuration. Przyciskami – strzałkami GÓRA i DÓŁ można 

przejść przez dostępne opcje. 

 

 
Rys. 19 Zakładka konfiguracyjna Configuration 

 

• Kalibracja pompy wodnej (Water Pump Calibration). Kalibracja pompy wodnej została opisana w rozdziale 4.1 

niniejszej instrukcji obsługi. 

 

• Data (Date). W tym miejscu należy wprowadzić prawidłową datę (Rysunek 20).  

Wybierz opcję Date w zakładce konfiguracyjnej. Przyciskami – strzałkami GÓRA i DÓŁ można zmienić wartości, 

przyciśnięcie przycisku na dłużej powoduje szybsze zmiany wartości. Aby przejść do następnej wartości należy 

użyć przycisku – strzałki PRAWA, a żeby powrócić do poprzedniej wartości LEWA. Wybierając Done i wciskając 

przycisk Enter zatwierdzamy wprowadzone wartości a przyciskiem BACK możemy wyjść anulując zmiany. 

 

 
Rysunek 20 Edycja daty 

 

• Czas (Time). W tym miejscu można zmienić czas ustawiony w jednostce kontrolnej (Rysunek 21). 

Wybierz opcję Time w zakładce konfiguracyjnej. Przyciskami – strzałkami GÓRA i DÓŁ można zmienić wartości, 

przyciśnięcie przycisku na dłużej powoduje szybsze zmiany wartości. Aby przejść do następnej wartości należy 

użyć przycisku – strzałki PRAWA, a żeby powrócić do poprzedniej wartości LEWA. Wybierając Done i wciskając 

przycisk Enter zatwierdzamy wprowadzone wartości a przyciskiem BACK możemy wyjść anulując zmiany. 

 

 
Rys. 21 Edycja czasu 

 

• Jednostki pomiarowe (Units). W tym miejscu można zmienić jednostki pomiarowe, które później pojawiać się 

będą w trakcie wykonywania pomiarów oraz w pliku danych sczytanym do komputera (Rysunek 22). 

Wybierz opcję Units w menu konfiguracyjnym. Wciskaj przycisk Enter aby zmienić jednostkę pomiarową w danej 

pozycji, strzałkami przechodź do kolejnej pozycji. Po dokonaniu zmian w wybranych pozycjach z menu Units 

można wyjść wciskając przycisk BACK. 
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Rys. 22 Edycja jednostek pomiarowych 

 

• Kontrast (Contrast). W tym miejscu można zmienić kontrast (jasność) wyświetlacza (Rysunek 23). 

Wybierz opcję Contrast w zakładce konfiguracyjnej. Przyciskami – strzałkami GÓRA i DÓŁ można zmienić 

wartość w zakresie od 00 do 25. Wybierając Done  (przyciskami – strzałkami PRAWA i LEWA) i wciskając 

przycisk Enter zatwierdzamy wprowadzone wartości a przyciskiem BACK możemy wyjść anulując zmiany. 

 

 
Rys. 23 Edycja kontrastu (jasności) wyświetlacza 

 

• Diagnostyka (Diagnostics). W tym miejscu pokazane są wszystkie odczyty z miernika: poziom wody (aktualny 

poziom wody nad powierzchnią gleby); ciśnienie powietrza (ciśnienie w głowicy infiltrometru); stan akumulatora 

(aktualne napięcie akumulatora); status ładowania (napięcie z ładowarki); temperatura (wewnętrzna temperatura 

jednostki kontrolnej); czujnik kapturkowy (napięcie zmierzone na czujniku kapturkowym, które jest proporcjonalne 

do wilgotności panującej wewnątrz jednostki kontrolnej) (Rysunek 24). 

Menu diagnostyczne śledzi również użycie pompy wodnej, kartridża oraz pompy powietrznej, co jest pomocne przy 

określeniu konieczności wymiany tych elementów. Ekran diagnostyczny dostarcza wartościowych informacji 

związanych z serwisem urządzenia oraz rozwiązywaniem problemów (Sekcja 4.2). W ekranie diagnostycznym nie 

można dokonać żadnych zmian. 

Aby wrócić do wcześniejszego menu wciśnij przycisk BACK. 

 

 
Rys. 24 Ekran diagnostyczny  

 

• O systemie (About). W tym miejscu użytkownik znajdzie informacje dotyczące numeru seryjnego przyrządu, wersji 

oprogramowania wewnętrznego (firmware), praw autorskich oraz producenta (Rysunek 25). 

Wybierz opcję About będąc w zakładce konfiguracyjnej i wciśnij Enter. W tym ekranie informacyjnym nie można 

dokonać żadnych zmian.  

Aby wrócić do wcześniejszego menu wciśnij przycisk BACK. 

 



INSTRUKCJA OBSŁUGI: INFILTROMETR SATURO 

GEOMOR-TECHNIK Sp. z o.o. , ul Modra 30, PL-71-220 SZCZECIN, 
Tel/fax: 91 482 60 87    E-Mail: geomor@geomor.com.pl      Internet: www.geomor.com.pl 

NIP 955-16-51-778     REGON: 810988668      Konto bankowe:  58124039721111000042522889 
Sąd Rejonowy w Szczecinie,   XIII Wydział Gospodarczy KSR nr: 0000034330,    Kapitał zakładowy: 50 000,00 PLN 

 

18 

 
Rys. 25 Informacje o systemie (About) 

 

 

Zakładka Data (dane) 

Zakładka Data (dane) daje dostęp do danych zapisanych w pamięci po wykonaniu wcześniejszych testów. Wciśnij 

przycisk POWER / MENU aby przejść do zakładki Data. 

 

• Podgląd danych (View). W tym miejscu mamy dostęp do wszystkich danych pomiarowych zapisanych w trakcie 

wykonanych wcześniej testów – na początku są dane wykonane podczas ostatniego testu. 

Aby zobaczyć wyniki konkretnego testu przejdź do niego używając do tego przycisków – strzałek GÓRA i DÓŁ i 

wciśnij Enter. Można zobaczyć wyniki pomiarów (łącznie ze współczynnikiem Kfs) wykresy poziomu wody, 

ciśnienia i przepływu, ustawienia i wartości surowe. Przez dostępne informacje można przejść używając do tego 

przycisków – strzałek GÓRA i DÓŁ. Aby powrócić do wcześniejszego ekranu należy wcisnąć przycisk BACK.  

 

• Czyszczenie pamięci (Delete). Wybranie tej opcji spowoduje wyczyszczenie wszystkich danych zapisanych w 

pamięci miernika. Nie ma możliwości wykasowania tylko pojedynczego testu lub pomiaru, zawsze kasowana jest 

cała zawartość pamięci. 

 
UWAGA: Czyszczenie pamięci powoduje trwałe usunięcie danych bez możliwości ich odtworzenia. Zaleca się sczytanie danych z pamięci 

urządzenia do komputera przed ich usunięciem! 

 

 

3.2.2 Pierścień do instalacji w glebie  

 

Pierścień do instalacji w glebie jest dostępny dla dwóch głębokości: 5 cm i 10 cm. Pierścień 5-centymrtrowy (Rysunek 

26) został zaprojektowany do pomiarów w glebach o dobrej strukturze. Redukuje on wpływ wciskania samego pierścienia 

na pomiar, dlatego zalecany jest dla większości typów gleb. Pierścień 10-centymetrowy został zaprojektowany dla gleb 

luźnych i o słabej strukturze oraz dla gleb o wysokim współczynniku przepuszczalności związanym z makroporami. 

Pierścień umożliwiający głębszą instalację jest również pomocny w glebach leśnych oraz organicznych lub z głęboką 

warstwą organiczną na powierzchni. 

 

 
Rys. 26 Pierścień do instalacji w glebie, 5-centymetrowy  

 

 

 

 

 

 

 

 



INSTRUKCJA OBSŁUGI: INFILTROMETR SATURO 

GEOMOR-TECHNIK Sp. z o.o. , ul Modra 30, PL-71-220 SZCZECIN, 
Tel/fax: 91 482 60 87    E-Mail: geomor@geomor.com.pl      Internet: www.geomor.com.pl 

NIP 955-16-51-778     REGON: 810988668      Konto bankowe:  58124039721111000042522889 
Sąd Rejonowy w Szczecinie,   XIII Wydział Gospodarczy KSR nr: 0000034330,    Kapitał zakładowy: 50 000,00 PLN 

 

19 

3.2.3 Głowica infiltrometru SATURO  

 

W głowicy infiltrometru znajduje się czujnik poziomu wody (głębokości – do kontroli poziomu wody) oraz szybkozłącza 

doprowadzające wodę oraz powietrze (Rysunek 27). 

 

 

 
Rys. 27 Głowica infiltrometru 

 

 

3.2.4 Zbiornik na wodę  

 

Zbiornik na wodę (składany) mieści do 5 galonów wody (ok. 19 litrów) co jest wystarczające do przeprowadzenia testów 

w glebach o mniejszej przepuszczalności (Rysunek 28). Niektóre gleby o większej przepuszczalności mogą wymagać 

większej ilości wody do przeprowadzenia testu. W takiej sytuacji można zastosować trójnik do podłączenia dodatkowego 

zbiornika (lub zbiorników) z wodą do systemu SATURO. 

 

 

 
 

Rys. 28 Zbiornik na wodę 
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3.3 TEORIA  

 

Przewodność hydrauliczna gleby w stanie nasycenia mierzona w terenie Kfs (cm/s) jest podstawowym parametrem, który 

określa jak ciecz (zazwyczaj woda) może przemieszczać się w glebie będącej w stanie nasycenia. 

Pełną informację odnośnie teoretycznych podstaw działania infiltrometru SATURO można znaleźć w oryginalnej 

instrukcji obsługi producenta (j. angielski) dostarczanej wraz z przyrządem oraz dostępnej na stronie internetowej 

www.metergroup.pl 

 

 

 

4.  SERWIS 
 

W tej sekcji opisano kalibrację i podstawowe czynności związane z codzienną eksploatacją infiltrometru SATURO oraz 

sposoby rozwiązywania typowych problemów występujących w trakcie eksploatacji urządzenia. Podane są tutaj również 

informacje odnośnie wsparcia serwisowego dla użytkowników. 

 

 

4.1 KALIBRACJA  

 

Pompa wodna dostarczana jest po kalibracji fabrycznej i zapewnia dokładność w granicach ±5% w momencie wysyłki 

do użytkownika. Niemniej jednak, w trakcie eksploatacji systemu, pompa oraz rurki ulegają zużyciu, co prowadzi do 

zmian w przepływie pompy. Przeprowadzenie kalibracji pompy raz na 6 do 12 miesięcy pozwala na przeprowadzenie 

dokładnych pomiarów. 

 

Użytkownik może użyć jednej z dwóch metod, wagowej lub objętościowej, do kalibracji pompy.  

Metoda wagowa jest bardziej dokładna a objętościowa wygodniejsza i prostsza. Obydwie są akceptowalne przy kalibracji 

pompy infiltrometru SATURO. 

 

Zależnie od wybranej metody przed rozpoczęciem kalibracji należy przygotować wagę mierzącą z dokładnością do 0,01 

g lub skalowanego cylindra 25-mL. 

 

Wciśnij przycisk POWER / MENU, przejdź do zakładki konfiguracyjnej (Configuration) i wybierz opcję Water Pump 

Calibration (Rysunek 28). Będąc w pozycji Type wciśnij przycisk Enter aby zmienić rodzaj kalibracji z wagowej na 

objętościową lub odwrotnie a następnie wybierz Start. 

 

 
Rys. 29 Ekran kalibracyjny pompy wodnej 

 

Na wyświetlaczu pojawi się komunikat przypominający o konieczności podłączenia źródła wody i rurki odlotowej 

(Rysunek 30). Podłącz źródło wody do portu dolotowego wody na jednostce kontrolnej i wciśnij przycisk Enter. 

 

 
Rys. 30 Ekran ustawień kalibracji 
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Obydwie metody kalibracji wymagają, aby przed rozpoczęciem kalibracji system został odpowietrzony. Wybierz Purge. 

Powtarzaj proces, aż do momentu, gdy zacznie wypływać czysta woda bez powietrza (Rysunek 31). 

 

 
Rys. 31 Ekran potwierdzenia odpowietrzenia systemu 

 

Jeśli używasz metody wagowej wytaruj wagę po umieszczeniu na niej zbiornika na wodę. Jeśli używasz metody 

objętościowej upewnij się, że wyskalowany cylinder jest pusty. Potwierdź to wybierając Confirm (Rysunek 32). 

 

 
Rys. 32 Ekran przygotowań do kalibracji objętościowej 

 

Uruchom przepływ wody w procesie kalibracji właściwej. Porównaj wartość podaną na wyświetlaczu z odczytem na 

wadze (przy kalibracji wagowej) lub w cylindrze (przy kalibracji objętościowej). Wprowadź nową wartość odczytaną na 

wadze lub w cylindrze kalibracyjnym i potwierdź wybierając Done. Ta wartość będzie nową wartością domyślną 

przepływu wody (Rysunek 33). Infiltrometr SATURO przyjmuje tą wartość mierząc przepływ wody do głowicy 

infiltrometru. 

 

 
Rys. 33 Ekran regulacji zmierzonej wartości 

 

 
Rys. 34 Ekran zakończenia procesu kalibracji 

 

 

Aby usunąć wprowadzoną nową wartość i powrócić do wartości domyślnej z menu kalibracji pompy (ekran Water Pump 

Calibration) należy wybrać pozycję Restore Defaults i zatwierdzić wybór wciskając przycisk Enter. 
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Użytkownik może przeprowadzić proces wielokrotnie, żeby zweryfikować dokładność odczytów. Po zakończeniu 

kalibracji nowa wartość zostaje zapisana w pamięci (firmware) infiltrometru SATURO i jest ważna do czasu 

przeprowadzenia ponownej kalibracji. 

 

 

4.2 UTRZYMANIE SYSTEMU  

 

Części zamienne do infiltrometru SATURO można zakupić w firmie METER, poprzez lokalnego dystrybutora w danym 

kraju. Można również wysłać go do serwisu fabrycznego producenta w celu wymiany zużytych rurek, baterii, itp. oraz 

kontroli i czyszczenia systemu.  

 
UWAGA: Przyrząd objęty jest 12-miesięczną gwarancją, w tym czasie wszelkie niesprawności usuwane są bezpłatnie, jeśli nie są one spowodowane 

nieprawidłową obsługą przyrządu, niezgodną z niniejszą instrukcją obsługi. Po okresie gwarancji serwis jest płatny i wyceniany indywidualnie, zależnie 

od stopnia zużycia przyrządu i koniecznych prac. 

 

Aby wydłużyć czas pracy przyrządu bez konieczności jego serwisowania należy go odpowiednio wyczyścić po każdym 

użyciu. 

 

• Usuń pozostałości gleby z pierścienia aby zredukować opory przy ponownej instalacji pierścienia. 

• Usuń wszelkie pozostałości gleby i inne zabrudzenia z głowicy infiltrometru. 

Jeśli na uszczelkach pozostaną cząstki gleby, trawy lub innych zabrudzeń, po wyschnięciu będą one powodowały 

nieszczelności przy ponownej instalacji głowicy. 

• Wytrzyj rurki wilgotną szmatką. 

• Sprawdź, czy na pierścieniu nie ma jakichkolwiek wgnieceń lub uszkodzeń, które czasami mogą powstać przy 

kontakcie z kamieniami czy twardymi korzeniami. 

Jeśli na krawędzi tnącej widoczne są wgniecenia użyj pilnika aby je zlikwidować – krawędź tnąca powinna być 

gładka. Wgniecenia i inne uszkodzenia na krawędzi tnącej pierścienia mogą powodować kanały w glebie przy 

wprowadzaniu pierścienia, przez które woda będzie przepływała zafałszowując pomiar (przepływ preferencyjny). 

• Przedmuchaj pompę wodną tak, aby usunąć z niej wodę i osuszyć system. 

Infiltrometr SATURO automatycznie usuwa wodę z jednostki kontrolnej po zakończeniu testu (dla systemów z 

oprogramowaniem wewnętrznym \firmware\ 1.07 lub wyższym). 

• Naładuj akumulator w jednostce kontrolnej po każdorazowym jej użyciu. 

 

W jednostce kontrolnej systemu SATURO zainstalowana jest pompka perystaltyczna z wymiennym kartridżem, w 

którym mieszczą się rolki i rurka. Rurka i rolki z czasem ulegają zużyciu, typowo po ok. 5000 godzin pracy. Czas pracy 

pompy jest mierzony i można go skontrolować w ekranie diagnostycznym infiltrometru.  

 

Jeśli widoczna jest duża zmiana w kalibracji pompy lub słyszalna jest jej niestabilna praca, może to oznaczać konieczność 

jej serwisu. W takiej sytuacji należy się skontaktować z serwisem producenta lub jego lokalnym przedstawicielem. 

 

Infiltrometr SATURO jest zasilany akumulatorem 12 V / 7 Ah, który również z czasem ulega zużyciu i traci swoją 

pojemność. Jeśli czas pracy systemu będzie znacząco krótszy po okresie pełnego ładowania (typowo 4 – 6 godzin), 

oznacza to konieczność wymiany akumulatora. W takiej sytuacji należy się skontaktować z serwisem producenta lub jego 

lokalnym przedstawicielem. 

 

Wskazówki zawarte w Tabeli 3 mogą być również pomocne w zidentyfikowaniu potencjalnych problemów. 

 

Tabela 3 Wskazówki diagnostyczne 

Parametr / element Akceptowalny zakres / wymagania serwisowe 

Poziom wody Powinien mieścić się w zakresie od 3,9 do 6,2 cm 

Ciśnienie powietrza Zmienne; powinno pozostawać <40 cm 

Akumulator Ok. 11,1 do 13,7 V 

Temperatura Nie powinna przekraczać zakresu od 0oC do 50oC 

Czujnik kapturkowy N/A 

Pompa wodna Serwis po 500 godzinach 

Kartridż pompy Serwis po 500 godzinach 

Pompa powietrzna Serwis po 500 godzinach 

UWAGA: Ważne jest, żeby wykonać serwis kartridża pompy po 5000 godzinach pracy. Jeśli serwis kartridża nie zostanie wykonany może 

dojść do uszkodzenia rurki w pompie, dostania się wody do obudowy jednostki kontrolnej i jej uszkodzenia.  
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4.3 ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW  

 

W Tabeli 4 pokazano typowe problemy, które mogą wystąpić w trakcie eksploatacji infiltrometru SATURO oraz sposoby 

ich rozwiązania. Jeśli podane wskazówki nie pozwolą rozwiązać problemu należy skontaktować się z serwisem 

producenta lub jego lokalnym przedstawicielem. 

 

Tabela 4 Rozwiązywanie problemów z infiltrometrem SATURO 

Problem Możliwe rozwiązanie 

Infiltrometr SATURO się nie włącza Naładuj akumulator (czas ładowania do 6 godzin). 

Zagubiona lub uszkodzona uszczelka na 

głowicy infiltrometru 

Jeśli uszczelka zaginęła lub została uszkodzona należy 

skontaktować się z producentem lub jego lokalnym 

przedstawicielem celem zakupu nowej uszczelki. 

Uszkodzone oprogramowanie wewnętrzne 

(firmware) 

Sprawdź dostępność uaktualnienia oprogramowania (firmware) 

za pomocą programu komputerowego SATURO Downloader 

wybierając Help > Check for Firmware Updates. Podłącz 

infiltrometr SATURO do komputera i postępuj zgodnie z 

instrukcjami. 

 
OSTRZEŻENIE: Rozpoczęcie procesu uaktualniania oprogramowania 

(firmware) spowoduje wyczyszczenie danych z pamięci przyrządu! 

 

UWAGA: Jeśli dane są dla użytkownika istotne możliwe jest ich odzyskanie 

w serwisie fabrycznym – w takiej sytuacji nie należy uaktualniać 

oprogramowania i natychmiast skontaktować się z producentem lub jego 

lokalnym przedstawicielem. 

Nazwa testu już istnieje 

Taki komunikat pojawi się, jeśli nazwa testu, którą chcemy 

wprowadzić, została już wykorzystana w teście, który został 

przeprowadzony wcześniej i zapisany w pamięci urządzenia.  

Należy wprowadzić inną nazwę testu. 

Jednostka kontrolna wskazuje niski stan baterii 

Naładuj baterię – czas ładowania to ok. 4 – 6 godzin. 

 
UWAGA: Ten komunikat pojawia się w trakcie testu, jeśli napięcie 

akumulatora spadnie poniżej minimalnego napięcia wymaganego do pracy 

pompy wodnej (11,1 V) – test jest automatycznie przerywany. 

Pamięć jest pełna 
Przed rozpoczęciem nowego testu sczytaj zapisane w pamięci 

dane do komputera i wyczyść pamięć. 

Nie jest osiągany wymagany poziom wody 

UWAGA: Na początku jednostka kontrolna będzie wyświetlać komunikat 

ostrzegawczy o niskim poziomie wody: Water level warning! Jeśli poziom 

wody pozostanie poniżej czujnika poziomu wody (4,3 cm) przez okres dłuższy 

niż 10 sekund wtedy infiltrometr SATURO przerwie test i wyświetli 

komunikat: Water level error! 
 

Sprawdź, czy zbiornik na wodę jest napełniony i prawidłowo 

połączony, a woda może swobodnie przepływać do głowicy 

infiltrometru. 

 

Sprawdź, czy nie ma przecieków na uszczelce głowicy 

infiltrometru. 

 

Jeśli pomiar robiony jest na terenie pochyłym i nachylenie jest 

zbyt duże, wtedy poziom wody może nie sięgać czujnika. 

 

Jeśli nie ma widocznych przecieków wtedy może to oznaczać, że 

stopień infiltracji w miejscu pomiaru jest zbyt duży. Można 

spróbować wykonać pomiar w innym miejscu lub dołączyć 

dodatkowy zbiornik na wodę. 

 
UWAGA: Duży stopień infiltracji może powodować, ze poziom wody 

wewnątrz głowicy pomiarowej pozostaje cały czas poniżej poziomu 4,3 cm – 

taka sytuacja może mieć miejsce jeśli stopień infiltracji będzie większy niż 

wydajność pompy. 
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Woda przecieka na styku głowicy pomiarowej i 

pierścienia zainstalowanego w glebie 

Zdejmij głowicę pomiarową z pierścienia i sprawdź, czy na styku 

tych dwóch elementów nie ma zabrudzeń (trawa, liście, cząstki 

gleby, itd.) – po oczyszczeniu obydwu elementów zainstaluj 

ponownie głowicę na pierścieniu. 

 

Sprawdź napięcie zaczepów – powinny one wywierać tylko 

niewielki nacisk, aby docisnąć uszczelkę. Jeśli zaczepy są zbyt 

napięte mogą one powodować deformację pierścienia i 

powodować tym samym nieszczelność. Wyreguluj napięcie 

zaczepów za pomocą znajdujących się w nich śrub regulacyjnych 

tak, aby odpowiednio uszczelniały głowicę, nie powodując 

jednocześnie deformacji pierścienia.  

Ustawione ciśnienia nie są osiągane 
Sprawdź połączenia rurek – rurki powinny być pewnie włożone w 

złącza, całkowicie wciśnięte. 

Infiltrometr nie utrzymuje ciśnienia 

Sprawdź połączenia rurek – rurki powinny być pewnie włożone w 

złącza, całkowicie wciśnięte. 

 

Sprawdź, czy na uszczelnieniu głowicy pomiarowej z 

pierścieniem nie ma zabrudzeń, trawy, itd. Sprawdź zaczepy, czy 

nie są wykrzywione lub zdeformowane. Sprawdź również ich 

napięcie i w razie potrzeby wyreguluj je za pomocą znajdujących 

się w nich śrub regulacyjnych. 

Informacja o braku czujnika poziomu (No depth 

sensor!) 

Sprawdź podłączenie kabla łączącego głowicę pomiarową z 

jednostką kontrolną. 

 

Na ekranie diagnostycznym (Diagnostics) sprawdź, czy czujnik 

poziomu wody wskazuje pomiar i czy jest on prawidłowy. 

 

Jeśli problem się powtarza skontaktuj się z serwisem producenta 

lub jego lokalnym przedstawicielem. 

Przekroczona wartość ciśnienia (Pressure limit 

exceeded!) 

Sprawdź, czy rurki nie są zgięte lub zablokowane. 

 
UWAGA: Błąd pojawia się, gdy ciśnienie w komorze pomiarowej przekracza 

60 cm lub jest poniżej -50 cm, pomiar jest wtedy przerywany. 

Zbyt wysoka temperatura (Temperature too 

high!) 

Przenieść system w miejsce, gdzie panuje niższa temperatura. 

Upewnij się, że nie jest on narażony na bezpośrednie 

nasłonecznienie. Gdy temperatura systemu spadnie wyłącz go i 

włącz ponownie, aby wyczyścić komunikat o zbyt wysokiej 

temperaturze.  

 

W miejscach, gdzie nie ma naturalnego zacienienia, system 

można umieścić w cieniu np. samochodu, żeby go chronić przed 

bezpośrednim nasłonecznieniem. 

 
UWAGA: Komunikat ten występuje, jeśli temperatura przekroczy 

maksymalną specyfikowaną temperaturę pracy (+50oC) – jeśli taka sytuacja 

wystąpi w trakcie pomiaru, test zostanie automatycznie przerwany. 

Zbyt niska temperatura (Temperature too low!) 

Przenieś system w miejsce, gdzie panuje wyższa temperatura. 

Gdy temperatura systemu podniesie się wyłącz go i włącz 

ponownie, aby wyczyścić komunikat o zbyt niskiej temperaturze.  

 
UWAGA: Komunikat ten występuje, jeśli temperatura spadnie poniżej 

minimalnej specyfikowanej temperatury pracy (0oC) – jeśli taka sytuacja 

wystąpi w trakcie pomiaru, test zostanie automatycznie przerwany. 

Jednostka kontrolna nie odpowiada 

Naładuj akumulator. 

Wciśnij i przytrzymaj wciśnięty przycisk BACK przez więcej niż 

7 sekund, aby zrestartować system. 

 

Jeśli problem nie został rozwiązany skontaktuj się z serwisem 

producenta lub jego lokalnym przedstawicielem. 
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Data i czas zostały zresetowane (Data and time 

were reset!) 

Upewnij się, że akumulator jest w pełni naładowany i ustaw 

ponownie datę i czas w menu ustawień. 

 

Jeśli problem się powtarza skontaktuj się z serwisem producenta 

lub jego lokalnym przedstawicielem. 

Brak modułu ładującego oprogramowanie 

systemu (Missing bootstrap loader! See 

manual.) 

Ten komunikat o błędzie oznacza, że uaktualnienie 

oprogramowania wewnętrznego przyrządu (firmware) nie jest 

możliwe jeśli nie zostanie zrobiony serwis fabryczny przyrządu. 

 

W takiej sytuacji przyrząd można używać, jednak w najbliższym 

czasie zalecane jest oddanie go do serwisu fabrycznego, aby 

można było nadal uaktualniać oprogramowanie, co daje 

możliwość korzystania z ewentualnych nowych funkcji i 

eliminuje błędy, które w międzyczasie mogły zostać wykryte i 

naprawione w najnowszej wersji firmware. 

 

 

4.4 WSPARCIE KLIENTA  

 

W razie jakichkolwiek problemów z przyrządem lub pytań dotyczących eksploatacji należy się skontaktować z 

przedstawicielem producenta w Polsce, poniżej dane kontaktowe: 

 

GEOMOR-TECHNIK Sp. z o. o., 

Ul. Modra 30, 

71-220 Szczecin, 

 

Tel.: 91-482-00-90, 

e-mail: geomor@geomor.com.pl 

 

 

4.5 GWARANCJA  

 

Przyrząd objęty jest 12-miesięczną gwarancją, w tym czasie wszelkie niesprawności usuwane są bezpłatnie, jeśli nie są 

one spowodowane nieprawidłową obsługą przyrządu, niezgodną z niniejszą instrukcją obsługi.  

Po okresie gwarancji serwis jest płatny i wyceniany indywidualnie, zależnie od stopnia zużycia przyrządu i koniecznych 

prac. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INSTRUKCJA OBSŁUGI: INFILTROMETR SATURO 

GEOMOR-TECHNIK Sp. z o.o. , ul Modra 30, PL-71-220 SZCZECIN, 
Tel/fax: 91 482 60 87    E-Mail: geomor@geomor.com.pl      Internet: www.geomor.com.pl 

NIP 955-16-51-778     REGON: 810988668      Konto bankowe:  58124039721111000042522889 
Sąd Rejonowy w Szczecinie,   XIII Wydział Gospodarczy KSR nr: 0000034330,    Kapitał zakładowy: 50 000,00 PLN 
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