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CTD-Diver z ceramiczną obudową znajdzie zastosowanie wszędzie tam, gdzie występuje 
konieczno�� pomiaru nie tylko poziomu zwierciadła w�d gruntowych, ale także monitoringu 
intruzji w�d słonych, podziemnego zatłaczania �ciek�w czy też zanieczyszcze� ze zrzut�w 
substancji chemicznych bąd� składowisk odpad�w. Opr�cz czujnika ci�nienia i temperatury
CTD-Diver posiada czteroelektrodowy czujnik przewodno�ci mierzący przewodno��
w rozszerzonym zakresie pomiarowym (0-120 mS/cm). Przyrząd posiada dwie opcje pomiaru 
przewodno�ci: przewodno�� mierzona lub przewodno�� wła�ciwa w temperaturze 25 °C.
CTD-Diver umożliwia rejestrację do 144 000 pomiar�w poziomu w�d gruntowych, temperatury
i przewodno�ci wraz z datą i godziną (oraz 144 000 pomiar�w kopii zapasowej). CTD-Diver może 
by� odczytywany bezpo�rednio w terenie lub zdalnie z wykorzystaniem telemetrii. 

Najważniejsze cechy

ź Hermetyczna, ceramiczna obudowa
ź R�żne metody pomiaru: stałe odstępy, zależnie od zdarzenia, u�rednianie, testy pompowania
ź Solidna obudowa odporna na korozję nawet w ekstremalnych warunkach
ź do 10 lat żywotno�ci baterii (zależnie od sposobu użytkowania przyrządu)

Specyfikacja og�lna

Wymiary   Ø 18-22 mm × 135 mm
Pamię� 144,000 pomiar�w (i 144,000 w kopii zapasowej)
Czę�ci zwilżane

obudowa         • 
 obudowa czujnika przewodno�ci • ceramiczna (ZrO₂)
 czujnik przewodno�ci • platynowe elektrody na ceramicznej (Al₂O₃) podstawie

o-ringi • Viton
czujnik ci�nienia      • ceramiczny (Al₂O₃)

 zakrętka / stożkowy nosek • Nylon PA6 30% wł�kno szklane
Żywotno�� baterii do 10 lat (zależnie od sposobu użytkowania przyrządu)
Interwał pr�bkowania    od 1 sekundy do 99 godzin
Masa           95 gram�w

ceramiczna (ZrO₂)



Specyfikacja temperatury

Zakres / skompensowany     
Typowa dokładno��
Rozdzielczo��

-20 °C do 80 °C / 0 °C do 50 °C
±0.1 °C
0.01 °C

Specyfikacja przewodno�ci

Zakres def. przez użytkownika 
Typowa dokładno��
Rozdzielczo��

Specyfikacja ci�nienia

Typ      
Zakres
- Typ. dokładno��
- Rozdzielczo��

1111600 1  
10 m H₂O
±0.5 cm H₂O
0.2 cm H₂O

1111600 2  
50 m H₂O   
±2.5 cm H₂O
1.0 cm H₂O

1111600 3  
100 m H₂O
±5.0 cm H₂O
2.0 cm H₂O

11116004
200 m H₂O
±10.0 cm H₂O
4.0 cm H₂O

Rodzina miernik�w Diver

od 10 μS/cm do 120 mS/cm
± 1 % odczytu
± 0.1 % odczytu

CTD-Diver jest czę�cią rodziny miernik�w Diver. Odwied� stronę , aby uzyska� więcej informacji. 
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Wszystkie informacje zawarte w tej broszurze mają charakter tymczasowy. Eijkelkamp Soil & Water zastrzega sobie prawo do zmian sprzętu, procedur i specyfikacji 
bez uprzedniego powiadomienia.

Przedstawiciel producenta w Polsce:

www.geomor.com.pl
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