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WPROWADZENIE 
 

Dziękujemy za wybór czujnika typu GS3, który pozwala na pomiar wilgotności, temperatury i EC gleby w 

większości podłoży (gleba, podłoża ogrodnicze, itp.). Pierwotnie czujnik GS3 został zaprojektowany do 

pomiarach w szklarniach, gdzie cienkie igły ze stali nierdzewnej łatwo jest wprowadzić w wiele typów podłoży, 

jednakże czujnik ten ma również zastosowanie w wielu innych pomiarach. Niniejsza instrukcja ma pomóc 

użytkownikowi w pełnym zrozumieniu możliwości czujnika i pokazać jak go używać, żeby uzyskać dokładne 

wyniki pomiarów. 

 

 

SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
 

WILGOTNOŚĆ OBJĘTOŚCIOWA (VWC) 

Dokładność: 0,03 m3/m3 (3% VWC) przy zastosowaniu ogólnej kalibracji, typowa dla 

gleb mineralnych, których przewodność elektryczna jest poniżej 5 dS/m 

 0,01 – 0,02 m3/m3 (1 - 2% VWC) przy zastosowaniu kalibracji szczegółowej 

dla danego materiału (dowolny materiał porowaty) 

Rozdzielczość: 0,002 m3/m3 (0,2% VWC) w zakresie od 0 do 40% VWC 

 0,001 m3/m3 (0,1% VWC) w zakresie >40% VWC 

Zakres pomiarowy: 0 – 100% VWC (przenikalność elektryczna εa w zakresie od 1 /powietrze/ do 

80 /woda/) 

 

PRZEWODNOŚĆ ELEKTRYCZNA OBJĘTOŚCIOWA 

Dokładność: 10% w zakresie od 0 do 10 dS/m przy pomiarach powyżej 10 dS/m 

wymagana kalibracja wykonana przez użytkownika 

Rozdzielczość: 0,001 dS/m w zakresie od 0 do 23 dS/m 

Zakres pomiarowy: 0 do 23 dS/m 

 

TEMPERATURA 

Dokładność: 1oC 

Rozdzielczość: 0,1oC 

Zakres pomiarowy: od –40oC do +50oC 

 

OGÓLNE 

Wymiary: 9,3 x 2,4 x 6,5 cm 

Długość szpilek: 5,5 cm 

Częstotliwość pomiarów  

dielektrycznych:  70 MHz 

Czas pomiaru: 150 ms (milisekund) 

Zasilanie: 3,6 do 15 VDC, 0,03 mA w stanie spoczynku, 25 mA w czasie pomiaru 

Sygnał wyjściowy: Szeregowy TTL (3,6 wolt) lub SDI-12 

Temperatury pracy: od –40oC do +50oC 

Złącza: wtyczka stereo 3,5 mm lub gołe przewody 

Długość kabla: standardowo 5 m, inne długości kabli dostępne na życzenie. 

 

 

 

 

GWARANCJA 
 

Czujniki typu MAS-1 objęte są 12-miesięczną gwarancją producenta. 
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KALIBRACJA 
 

Przenikalność elektryczna (stała dielektryczna) 
 

W pewnych sytuacjach użyteczna może być informacja na temat stałej dielektrycznej. Stała dielektryczna εa 

jest standardowym parametrem wyjściowym z sondy GS3 przed zastosowaniem kalibracji. Ta wartość 

wyjściowa jest kalibrowana fabrycznie.  

 

 

Kalibracja dla podłoży bezglebowych 
 

Czujnik GS3 był kalibrowany w różnych podłożach bezglebowych włączając w to podłoża doniczkowe, perlit i 

torf. Celem wykonania tych wszystkich kalibracji jest uzyskanie standardowej kalibracji dającej dokładność 

lepszą niż 5% wilgotności objętościowej (VWC) w każdym wspomnianym podłożu. Jeśli niezbędna jest lepsza 

dokładność można wykonać kalibrację szczegółową dla konkretnego podłoża, co pozwala na poprawienie 

dokładności pomiaru do 1 – 2%. Interesujące jest, że główną  różnicą pomiędzy kalibracjami jest wysoka 

objętość przestrzeni powietrznych w glebach organicznych, co obniża startową stałą dielektryczną (przy suchym 

podłożu). Więcej informacji na temat wykonywania własnych kalibracji można znaleźć na stronie internetowej 

producenta: http://www.decagon.com/support 

Firma METER świadczy również usługi w zakresie wykonywania kalibracji szczegółowych – więcej informacji 

można uzyskać kontaktując się z firmą METER lub z jej lokalnym przedstawicielem. 

 

Kalibracja dla gleb torfowych, perlitu i torfu mszystego w zakresie zasolenia od 0 do >4 dS/m jest następująca: 

 

 
 

Dla gleb mineralnych w zakresie zasolenia od 0 do >5 dS/m kalibracja jest następująca: 

 

 
 

 

 

PODŁĄCZANIE CZUJNIKÓW 
 

Czujnik GS3 został zaprojektowany przede wszystkim do współpracy z rejestratorami danych i czytnikiem 

ręcznym firmy METER: EM50, EM50R, EM50G (loggery) i ProCheck (czytnik ręczny). Czujnik można 

podłączyć również do innych rejestratorów danych, jak np. rejestratory Campbell Scientific. Czujnik GS3 

wymaga zasilania (wzbudzania) prądem o napięciu w zakresie 3,6 do 15 VDC , dając sygnał wyjściowy na 

poziomie 3,6 V. Podstawowym sygnałem jest wyjście szeregowe TTL, czujnik przy ciągłym wzbudzaniu może 

również pracować w standardzie SDI-12.  

 

 

Podłączanie do rejestratorów EM50 / EM50R / EM50G 
 

Czujnik GS3 został zaprojektowany do współpracy z rejestratorami serii EM500. Aby zaprogramować logger i 

sczytać dane do komputera niezbędny jest zainstalowany program ECH2O Utility, DataTrac 3 lub inny program 

terminalowy. Czujnik GS3 wspierany jest przez następujące wersje programów: 

 

Oprogramowanie wewnętrzne (Firmware) loggera EM50 w wersji 2.05 lub wyższej 

Oprogramowanie ECH2O Utility w wersji 1.62 lub wyższej 

Oprogramowanie DataTrac w wersji 3.3 lub wyższej 

 

Prosimy sprawdzić wersję oprogramowania aby mieć pewność, że wspiera ono czujnik GS3. Najnowsze wersje 

oprogramowania dostępne są na stronie internetowej firmy METER (http://www.decagon.com/support/). 
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Aby rejestrować dane z czujnika GS3 za pomocą rejestratora EM50 należy po prostu podłączyć wtyczkę stereo 

do jednego z pięciu portów i skonfigurować kanał oraz odstępy pomiarowe za pomocą oprogramowania ECH2O 

Utility lub DataTrac 3. 

 

Wtyczka stereo 3,5 mm 

Czujnik GS3 kupowany do współpracy z loggerem EM50 lub czytnikiem ręcznym ProCheck dostarczany jest z 

kablem zakończonym wtyczką stereo 3,5 mm, co pozwala na ich szybkie i proste podłączenie. Poniżej pokazano 

schemat podłączeń dla tej wtyczki: 

 

 

 
 

 

 

 

Podłączanie do innych rejestratorów danych 
 

Czujnik GS3 można podłączyć do innych niż oferowane przez producenta rejestratorów danych. Takie czujniki 

zazwyczaj dostarczane są jako wstępnie skonfigurowane, z kablem zakończonym gołymi przewodami do 

wkręcenia do terminala. Szczegóły dotyczące podłączeń można znaleźć w dokumentach technicznych 

rejestratora. Na stronie internetowej www.decagon.com/support można znaleźć dodatkowe dokumenty pomocne 

przy podłączaniu sond GS3 do innych rejestratorów danych. 

 

 

 
 

 

Czujnik GS3 z kablem zakończonym gołymi przewodami może być na życzenie i za dodatkową opłatą 

dostarczony z kablem o długości do 300 m. Taka opcja eliminuje konieczność samodzielnego przedłużania 

kabla, co wiąże się z ryzykiem nieprawidłowego działania systemu. Czujnik należy podłączyć do rejestratora w 

sposób pokazany na poniższym diagramie: linia zasilania czujnika (biały przewód) podłączona do kanału 

wzbudzającego loggera, wyjście cyfrowe (przewód czerwony) podłączony do kanału wejścia cyfrowego loggera, 

a uziemienie (goły przewód) podłączone do uziemienia loggera. 
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UWAGA: Akceptowane zakres napięcia wzbudzającego mieści się w zakresie 3,6 do 15 VDC. Jeśli czujnik GS3 

ma być używany z rejestratorem danych Campbell Scientific wtedy czujnik będzie zasilany z portu 12 V. 

 

Jeśli czujnik posiada kabel zakończony wtyczką stereo 3,5 mm, a ma być podłączony do innego rejestratora 

danych, wtedy do wyboru są dwie opcje. Po pierwsze można obciąć wtyczkę stereo 3,5 mm i odpowiednio 

zarobić przewody, które następnie można podłączyć do rejestratora danych. Takie rozwiązanie ma tę zaletę, że 

kabel jest bezpośrednio podłączony do loggera, nie ma dodatkowych połączeń, gdzie czujnik mógłby zostać 

przypadkowo rozłączony. Jednakże obcinając wtyczkę stereo eliminujemy możliwość prostego podłączenia w 

przyszłości czujnik GS3 do jednego z rejestratorów lub czytnika firmy METER. Drugą opcją jest zamówienie 

specjalnego kabla – adaptera, który z jednej strony ma gniazdo stereo 3,5 mm a z drugiej strony kabel jest 

zakończony gołymi przewodami. W obydwu przypadkach uzyskane gołe przewody mają kolorystykę 

odpowiadającą oryginalnej (opisanej powyżej): biały przewód jest przewodem zasilającym, czerwony przewód 

to wyjście cyfrowe a przewód goły to uziemienie. 

 

UWAGA: Przy podłączaniu kabla – adaptera należy zwrócić uwagę na dokładne zabezpieczenie połączenia aby 

uniknąć ryzyka jego przypadkowego rozłączenia. 
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KOMUNIKACJA 
 

System GS3 może komunikować się z urządzeniami zewnętrznymi w dwóch standardach: szeregowy (TTL) 

oraz SDI-12. Rejestratory i czytniki firmy METER komunikują się przy użyciu standardu szeregowego (TTL). 

Komunikacji SDI-12 używa się zazwyczaj chcąc połączyć sondę GS3 do innych rejestratorów danych. Więcej 

informacji na temat komunikacji w standardzie SDI-12 można znaleźć w oryginalnej instrukcji obsługi 

producenta oraz na stronie internetowej www.decagon.com/support 

 

 

INSTALACJA CZUJNIKÓW GS3 
 

Czujnik GS3 można wprowadzić w podłoże na kilka różnych sposobów, jednak orientacja czujnika może mieć 

pewien wpływ na dokładność pomiarów. Dodatkowo duża niejednorodność badanego materiału może znacznie 

wpływać na różnice w wynikach pomiarów wykonywanych w różnych miejscach. 

 

 

Orientacja czujnika 
 

Celem instalacji czujnika w podłożu jest pomiar parametrów istotnych dla wzrostu upraw bez ich zmiany 

spowodowanej instalacją czujnika. Zależnie od potrzeb czujnik GS3 można wprowadzić w podłoże w różnych 

orientacjach, jednak zawsze należy zachować zdrowy rozsądek. Dla przykładu instalacja czujnika w doniczce od 

góry, gdy stosowane jest mikronawadnianie kropelkowe, spowoduje, że woda będzie leciała na korpus czujnika, 

poniżej którego utworzy się ‘sucha ścieżka’. W takiej sytuacji lepszym rozwiązaniem będzie instalacja czujnika 

w bocznej części bryły korzeniowej z igłami zorientowanymi poziomo a sam czujnik powinien być skierowany 

pionowo (z kablem wychodzącym do góry). Zapewni to możliwość wolnego przepływu wody przez doniczkę i 

pomiar bezpośrednio w bryle korzeniowej.  

Czasami instalacja czujnika od góry będzie również  

prawidłowa, należy jednak pamiętać, że czujnik wykonuje  

pomiar wilgotności tylko w określonej objętości (strefa  

oddziaływania). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czujniki można instalować zarówno od góry jaki i z boku bryły korzeniowej. Instalacja z boku, bezpośrednio w 

bryłę korzeniową, wydaje się być lepsza ponieważ użytkownik uzyskuje bezpośrednio informację o wodzi, która 

jest dostępna dla roślin. 
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Usuwanie czujników 
 

Czujnik GS3 można łatwo wyjąć z podłoża. Igły ze stali nierdzewnej bez problemu są wciskane i wyjmowane z 

dowolnego medium. Nie wolno wyjmować czujnika ciągnąc za kabel, ponieważ można uszkodzić wewnętrzne 

połączenia elektryczne. Jeśli czujnik był wcześniej zakopany należy go odkopać uważając, aby narzędzie nie 

uszkodziło kabla. Po odkopaniu głowicy czujnika należy ją chwycić i po prostu wyjąć czujnik. 

 

 

Czyszczenie sondy 
 

1. Każdą igłę pomiarową należy umyć używając do tego łagodnego detergentu (np. płynu do mycia naczyń) i 

miękkiej szmatki lub gąbki. UAWGA: Należy unikać detergentów zawierających substancje natłuszczające 

lub nawilżające. 

2. Po umyciu sondę i igły pomiarowe należy wypłukać czystą wodą (kranową lub dejonizowaną). 

 

 

UWAGA: Nigdy nie dotykaj igieł gołymi rękoma i chroń je przed kontaktem z olejami lub innymi substancjami 

nie przewodzącymi prądu elektrycznego. 

 

 

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW 
 

Problem 1: Czujnik nie odpowiada: 

 Sprawdź zasilanie czujnika, 

 Sprawdź, czy kabel i wtyczka stereo 3,5 mm nie są uszkodzone, 

 Sprawdź podłączenie do rejestratora danych: przewód biały – zasilanie, przewód czerwony – sygnał 

czerwony, przewód goły – uziemienie, 

 

Problem 2: Odczyty z czujnika są zbyt niskie: 

 Sprawdź czy wokół igieł pomiarowych nie występują kieszenie powietrzne. Mogą one powstać poniżej 

powierzchni badanego materiału. 

 Upewnij się, że używana kalibracja jest odpowiednia dla badanego materiału. Istnieją duże różnice 

pomiędzy kalibracjami dla różnych podłoży, dlatego należy zawsze używać właściwej kalibracji. 

 

Problem 3: Odczyty z czujnika są zbyt wysokie: 

 Upewnij się, że przy instalacji czujnika podłoże nie zostało nadmiernie ubite. Wyższa gęstość może 

powodować zawyżenie odczytów. 

 Upewnij się, że używana kalibracja jest odpowiednia dla badanego materiału. Istnieją duże różnice 

pomiędzy kalibracjami dla różnych podłoży, dlatego należy zawsze używać właściwej kalibracji. 
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DEKLARACJA ZGODNOŚCI 
 

 
 

 


