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SONDA GS3 
POMIAR WILGOTNOŚCI, TEMPERATURY I EC GLEBY 

 
 
Mimo, że sonda GS3 umożliwia wykonanie pomiaru w większości typów  
gleb, została specjalnie zaprojektowana z myślą o pomiarach w podłożach  
stosowanych do upraw szklarniowych, takich jak podłoża torfowe, perlit,  
gleby doniczkowe czy wełna mineralna. 
Elementem pomiarowym są igły ze stali nierdzewnej, które zapewniają dużą  
powierzchnię pomiaru dla optymalizacji pomiarów EC przy niewielkim naruszeniu  
struktury podłoża.  
 
Dokładność przy niewielkich kosztach 
Czujnik GS3 mierzy niezależnie trzy parametry: wilgotność, temperaturę i  
przewodność elektryczną gleby. Częstotliwość 70 Hz minimalizuje wpływ  
zasolenia i niejednorodność struktury gleby, pozwalając na wykonanie dokładnych  
pomiarów w większości typów gleb i innych podłoży stosowanych w uprawie roślin.  
 
Zbieranie danych 
Sondę GS3 można podłączyć do czytnika ręcznego typu ProCHECK (pomiary  
chwilowe), rejestratora EM50 lub innego rejestratora SDI12 (pomiary ciągłe).  
Zastosowanie opcjonalnego programu DataTrac 3 pozwala zoptymalizować proces analizy danych 
pomiarowych zebranych za pomocą czytnika ręcznego ProCHECK lub rejestratora EM50. 
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Specyfikacja techniczna 
 
WILGOTNOŚĆ 
 
Zakres pomiarowy: 0 – 100% wilgotności objętościowej (VWC) 
Dokładność pomiaru: ±3% VWC - przy standardowej kalibracji 
 ±1-2% - przy kalibracji szczegółowej (dla dowolnego materiału 

porowatego) 
Rozdzielczość: 0,2% dla zakresu 0 – 40%, 0,1% dla zakresu > 40% 
 
TEMPERATURA 
 
Zakres pomiarowy: -40oC do +50oC  
Dokładność pomiaru: ±1oC 
Rozdzielczość: 0,1oC 
Typ czujnika: termistor 
  
PRZEWODNOŚĆ ELEKTRYCZNA (EC) 
 
Zakres pomiarowy: 0 – 23 dS/m (powyżej 7 dS/m wymagana specjalna kalibracja)  
Dokładność pomiaru: ±10% dla zakresu od 0 – 10 dS/m 
Rozdzielczość: 0,001 dS 
 
OGÓLNE 
 
Sygnał wyjściowy: Szeregowy TTL (3,6 V), SDI-12 
Środowisko pracy:  Zakres temperatur od -40oC do +50oC 
Zasilanie: Zakres od 3,6 do 15 VDC, 0,3 mA(spoczynek) / 25 mA (pomiar – czas 

150 ms) 
Długość kabla: Standardowo 5 m, na życzenie dostępne inne długości 
Złącze: Wtyczka „stereo” 3,5 mm lub gołe przewody 
Wymiary czujnika: 9,3 x 2,4 x 6,5 cm 
Kompatybilność: Meter (Decagon): ProCHECK, EM50, EM50R, EM50G 
 
 Campbell Scientific: seria CR200X, CR800/CR850, CR1000, CR3000 i 

CR9000X 
 
 Inni producenci: dowolny system zbierania danych dający możliwość 

wzbudzania czujnika napięciem w zakresie 3,6 – 15 V i akceptujący 
sygnał wyjściowy szeregowy lub SDI-12 


