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WPROWADZENIE 
 
 
 
OPIS 
 
Wilgotnościomierz odczytuje i zapamiętuje pomiary z następujących czujników wilgotności 
glebowej Delta-T: 
� ThetaProbe, typ ML1 i ML2 i ML2x 
� Sonda SM200 
� Sondy profilowej, typ PR2 i PR1  
� Equitensiometra, typ EQ1 i EQ2 
� Czujnika typu WET 

 
Miernik może umożliwiać odczyt pomiarów w następujących jednostkach: 
� miliwolt (mV) 
� objętość wody w glebie (m3.m-3) 
� procent wody w glebie (% obj.) 
� deficyt wody w glebie (mm) 
� przewodność  
� temperatura 

 
Equitensiometry mogą być odczytywane tylko w mV. 
Odczyty są przechowywane wraz z datą i czasem odczytu do późniejszego opracowania w 
PC. Odczyty można również uśrednić – niestety wartości średniej nie można zapisać w 
pamięci.  Miernik jest niewielkich rozmiarów, lekki i łatwy w obsłudze. 
 
 
WTYCZKI 
 
Equitensiometry, czujniki ThetaProbe, SM200, WET i sondy profilowe dostarczane do użycia 
z miernikiem HH2 są wyposażone w 25 pinową wtyczkę do bezpośredniego połączenia z 
miernikiem.    
Dostępne są adaptery do Equitensiometrów lub sond połączonych z 4 pinowymi wtyczkami 
DIN lub 5 pinowymi wtyczkami Tajimi. 
Czujniki z gołymi kablami do połączenia z loggerem mogą być połączone z 25 pinową 
wtyczką D, przylutowane bezpośrednio, używając zestawu adaptacyjnego DSK1, lub poprzez 
skrzynkę połączeniową typu JNC2 podłączoną do DSK1 poprzez dodatkowy kabel.   
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CZĘŚCI WILGOTNO ŚCIOMIERZA  
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Jak wilgotnościomierz wykonuje odczyty 
 
Czujniki analogowe (SM200, ML1, ML2, ML2x, EQ2, PR2, PR1) 
Wilgotnościomierz dostarcza energię do czujnika i mierzy sygnał wyjściowy w postaci 
napięcia. 
Może on być wyświetlany bezpośrednio w mV lub zamieniany na inne jednostki, zależnie od 
typu czujnika i dostępnych informacji. (wyniki Equitensiometru mogą być wyświetlane tylko 
w mV).  
Miernik zamienia odczyty w mV przekazywane do zespołu wilgotnościomierza korzystając z 
tabel do konwersji i parametrów specyficznych gleby. 
W mierniku zainstalowano tabele dla poszczególnych sond oraz dla gleb organicznych i 
mineralnych. 
Dla większej dokładności można wpisać swoje własne parametry dla danego typu gleby 
(kalibracja szczegółowa) – lecz muszą one być określone eksperymentalnie (co nie jest 
opisane w tej instrukcji). 
Dla określenia deficytu w mm należy dostarczyć „pojemność wodną” i „gł ębokość korzeni” 
dla każdego typu gleby i upraw. 
Data i czas jest zapamiętywana przy każdym odczycie. Przed zapisaniem odczytu można 
wprowadzić swoją etykietę identyfikacyjną dla danego miejsca, próby i urządzenia. 
 
Czujnik cyfrowy (WET) 
Wilgotnościomierz dostarcza energię do czujnika i odbiera dane w postaci seryjnej, 
przetwarza je i oblicza przewodność objętościową i wody porowej, przenikalność elektryczną 
i temperaturę. Używając wprowadzonych do miernika danych kalibracyjnych oblicza on 
wilgotność gleby. Po wprowadzeniu głębokości ukorzenienia i pojemności wodnej gleby 
miernik może również wyliczyć deficyt wodny. 
 
 

Spoczynek i wzbudzanie miernika 
 
Dla oszczędności baterii miernik będzie przechodził w stan spoczynku, gdy nie jest używany 
przez 1 minutę.  
Miernik zostanie wzbudzony ponownie, gdy zostanie wciśnięty przycisk Esc, lub gdy 
otrzyma sygnały z PC, lub gdy baterie zostaną ponownie podłączone.   
Aby wyłączyć miernik ręcznie należy dwukrotnie wcisnąć przycisk Esc – po pierwszym 
wciśnięciu Esc zostanie wyświetlony komunikat „Delta-T Devices Moisture Meter”, po 
drugim jego wciśnięciu miernik zostanie wyłączony. 
      
 

Uśrednianie pomiarów 
 
Jednokrotne wciśnięcie przycisku # pozwala na wyświetlenie wcześniejszego uśrednienia – 
dwukrotne wciśnięcie przycisku # dodaje bieżący odczyt do średniej. Uśrednione wartości nie 
są zapisywane – niestety trzeba je zapisać ręcznie. 
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Opcje poruszania się i odczytów 
 
Wciśnij Esc aby wzbudzić miernik HH2 i sprawdź plan poruszania się. Są dwa główne 
kierunki: pełny cykl odczytu oraz w dół (i w górę) struktury menu (Options). Indywidualne 
opcje są ustawiane w dolnym poziomie każdej ścieżki menu (nie pokazane) – patrz tabela 
Opcje, Wartości i Ustawienia. 
Aby wyświetlić menu główne Options wciśnij przycisk Set, gdy odczyty są widoczne na 
wyświetlaczu lub gdy widoczny jest ekran startowy: 
 
   

 
 
   
Wciśnij Set aby wybrać opcję – może to być inne, niższe menu. 
Wciśnij Esc aby odrzucić opcję i powrócić do poprzedniego menu. 
Gdy wyświetlane są symbole ▲ i ▼, wciśnij przyciski w górę ▲ i w dół ▼ aby przejrzeć 
opcje w danym menu. 
Aby zapamiętać odczyt – wciśnij Store. 
Aby zapamiętać opcje – wciśnij Set. 
Wciśnij Read i Store aby wykonać odczyt i zapisać go. 
 
 
Menu Options 
 

Symbol  wskazuje, że dostępne są inne opcje. 
Nie wszystkie opcje są dostępne dla każdego czujnika. 
Data (dane): Ustaw dowolną etykietę ID (identyfikacyjną) dla każdej lokalizacji, lub 
wyczyść wszystkie dane. 
Device (urządzenie): Wybierz czujnik, np.: PR2 dla Sondy Profilowej. 
Soil Type (typ gleby): Wybierz jeden dla każdego czujnika jeśli chcesz uzyskiwać odczyty w 
konkretnych jednostkach. Domyślnie ustawiona jest gleba mineralna. 
Soil Set Up (ustawienia gleby): Definiuje parametry związane z każdym typem gleby. 
Display (wyświetlacz): Wybór jednostek odczytu – np.: mV, %obj., m3.m3, deficyt mm. 
Date i Time (data i czas): Zegar może być ustawiony przyciskami lub z komputera. 
Status: Wyświetla: % używanej pamięci, % pozostałej żywotności baterii i liczbę odczytów 
w pamięci. 
Remote (zdalna obsługa): Wybierz tą opcję, gdy podłączasz miernik do PC. 
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Używanie menu Options. 
 
Na początku należy wybrać odpowiednią sondę, która ma być podłączona do czytnika – inne 
dostępne opcje zależą od wybranego czujnika. 
 
UWAGA: przed podłączeniem sondy WET należy zainstalować pliki kalibracyjne sondy WET 
używając programu HH2Read. 
 
Możesz określić identyfikację Widoku (A – Z), Urządzenia (ilość używanych czujników 0 – 
255) i Próby (1 – 2000) dla każdego odczytu. 
Możesz wybrać jednostki w jakich będą pokazywane wyniki. 
Musisz określić typ gleby, chyba że chcesz używać odczytów tylko w mV (odczyty 
Equitensiometru są tylko w mV). 
Domyślnie ustawiona jest gleba mineralna. 
Zaawansowani użytkownicy, zdolni do samodzielnej kalibracji, mogą zainstalować swoje 
współczynniki kalibracji dla konkretnego typu gleby nazwane a0 & a1 pod Soil Set-Up (b0 & 
b1 dla sond typu WET). Inni użytkownicy powinni używać gleb mineralnych i organicznych 
już zdefiniowanych w wilgotnościomierzu. 
Użytkownicy sond WET mają do wyboru standardowe typy gleb oraz, jeśli zostały zakupione 
i zainstalowane w czytniku HH2, kalibracje dla podłoży sztucznych takich jak np. wełna 
mineralna.  
Jeśli chcesz mieć odczyt w mm deficytu wodnego MUSISZ zdefiniować Pojemność Wodną 
(Field Capacity) i Głębokość Korzeni (Root Depth) dla każdego typu gleby. W instrukcji tej 
znajduje się tabela z wartościami dla gleb mineralnych. Gleby organiczne są na tyle zmienne, 
że pojemność wodną dla danego typu gleby należy określić doświadczalnie, jeśli określanie 
deficytu wodnego ma mieć jakikolwiek sens. 
Domyślnie Pojemność Wodna (Field Capacity) ustawiona jest na wartość 38%, co odpowiada 
glebom gliniasto-ilastym. Głębokość Korzeni ustawiona jest na wartość zerową przez co 
domyślna wartość kalkulowanego deficytu wodnego będzie wynosić zero.  
 
Niektórzy konsultanci w dziedzinie rolnictwa zalecają ustawienie głębokości ukorzenienia na 
poziomie 700 mm. 
 
W celu uproszczenia wizualizacji graficznej zaleca się aby przy każdej wizycie terenowej 
sczytywać czujniki w tej samej kolejności. 
 
Wielu ekspertów zaleca posiadanie trzech sond lub rur cienkościennych w każdym miejscu i 
wykonywanie trzech pomiarów z każdej sondy aby móc uśrednić wartości i zminimalizować 
błąd pomiarowy.  
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Przykład: zmiana oznaczenia widoku 
 
Oznaczenie widoku (Plot Label) jest dowolnym oznaczeniem w menu Data (Dane) i może 
mieć oznaczenie od A – Z. 
Wciśnij Esc aby wzbudzić miernik. 
Wciśnij Set aby wyświetlić główne menu Options (opcje). 
Przejdź w dół do Data (dane) i wciśnij Set. 
Przejdź w dół do Plot ID i wciśnij Set. 
 
    

 
 
 
W tym przykładzie występuje „C” ponieważ zostało ono zapisane z poprzednim odczytem. 
Wciśnij w górę ▲ lub w dół ▼ aby zmienić oznaczenie. 
Wciśnij Set aby wybrać nowe oznaczenie. 
Aby odrzucić opcję lub oznaczenie wciśnij Esc. 
 
W praktyce będziesz prawdopodobnie wchodził do podmenu Data (dane) za każdym razem, 
gdy zmienisz lokalizację – aby zmienić jedno lub więcej oznaczeń – w celu lepszej 
identyfikacji każdego odczyt w późniejszym czasie. 
 
 

Ustawianie zegara 
 
Zegar można ustawić z poziomu komputera lub czytnika HH2. 
Aby ustawić czas w czytniku HH2 zgodnie z czasem w Twoim komputerze należy wybrać 
polecenie Clock z menu Settings programu HH2Read. Alternatywnie można ustawić czas z 
poziomu klawiatury czytnika. 
 
Uwaga: Kolejność daty: dzień – miesiąc – rok będzie ustawione tak, aby odzwierciedlać 
ustawienia w Twoim komputerze przy pierwszym użyciu opcji Clock z menu Settings w 
programie HH2Read. 
 
Ustawianie zegara z poziomu klawiatury czytnika HH2 
 
Wciśnij Set w menu startowym aby wyświetlić menu Option. 
Przejdź do menu Date and Time używając przycisków w górę ▲ lub w dół ▼i wciśnij Set. 
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Wciśnij Set aby wyświetlacz menu Date (data): 
 

 
 
Uwaga: Kolejność daty: dzień – miesiąc – rok będzie ustawione tak, aby odzwierciedlać 
ustawienia w Twoim komputerze przy pierwszym użyciu opcji Clock z menu Settings w 
programie HH2Read. 
 
Użyj przycisków w górę ▲ lub w dół ▼ aby zmienić wartość w pierwszym polu i wciśnij Set 

aby zaakceptować zmiany. Wskaźnik  pozwala na przejście do kolejnego pola. 
Powyższe czynności należy powtórzyć aby zmienić wartości w kolejnych polach.  
Po ustawieniu wszystkich wartości miernik powróci do menu głównego Daty i Czasu. 
 
Przyciskiem ▲ należy przejść do opcji ustawień czasu Set Time i, powtarzając powyższe 
czynności, ustawić godzinę, minutę i sekundę, jak to pokazano poniżej: 
 
 

 
 
 
 
Opcje menu specyficzne dla danego urządzenia 
Niektóre opcje są wyświetlane tylko wtedy, gdy podłączone jest odpowiednie urządzenie 
(sonda). 
Dla przykłady, jeśli zostanie wybrany Equitensiometr to nie masz wyboru typu gleby lub 
wyboru gleby, a wyniki będą wyświetlane w mV. 
Sonda profilowa ma najwięcej możliwych opcji. 
 
Domyślne ustawienia wilgotnościomierza są dla czujnika ThetaProbe ML2. 
 
 
 

Sczytywanie danych do komputera 
 
Z menu Options należy wybrać polecenie Remote i wcisnąć Set. 
 
Resztę czynności wykonuje się z poziomu komputera.  
Najpierw należy zainstalować program HH2Read. Następnie należy połączyć czytnik HH2 z 
komputerem za pomocą kabla dostarczonego w zestawie. Po uruchomieniu programu 
HH2Read należy wybrać polecenie Retrieve. Dane z czytnika zostaną sczytane i zapisane w 
pliku .CSV. 
 
Uwaga: Nie ma możliwości zapisania w pamięci i sczytania do komputera uśrednionych 
odczytów. 
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Uśrednianie 
 
Funkcja uśredniania pozwala na uzyskanie szybkiej informacji na temat danego miejsca 
wykonywania pomiarów. Jest to użyteczne do szybkiego raportowania w terenie, szczególnie 
w sytuacjach, gdy nie ma konieczności zapisywania i sczytywania danych do komputera.  
Czytnik HH2 pozwala na uzyskanie jednej wartości średniej skumulowanej dla wszystkich 
wybranych odczytów.  
Wartości średniej nie można zapisać i sczytać do komputera. 
Indywidualnie wybrane odczyty można uśrednić w arkuszu kalkulacyjnym po ich sczytaniu 
do komputera. 
 
 
Skrócona procedura uśredniania 
1. Najpierw należy wykonać odczyt: wciśnij Read. 
2. Zostaniesz poproszony o decyzję, czy chcesz zapisać odczyt. Uśrednienie można 

wykonać po zapisaniu odczytu w pamięci lub bez zapisu: wciśnij Store lub Esc. 
3. Wciśnij przycisk # jednokrotnie aby wyświetlić wcześniejszą skumulowaną wartość 

średnią (wstępnie wyświetlany jest komunikat „No Avarage”). 
4. Wciśnij ponownie przycisk # aby uaktualnić wartość średnią o bieżący odczyt (lub Esc 

aby pominąć uśrednienie).  
5. Zapis w notatniku wartość średnią jeśli chcesz ją zachować. 
6. Aby wymazać bieżącą wartość średnią wciśnij kilkakrotnie przycisk Esc, aż znajdziesz 

się w menu głównym „Delta-T Devices”. 
 
 
Jak uśrednić odczyty 
1. Najpierw wykonaj odczyt: wciśnij Read. 
 

 
Wynik pomiaru – Ekran 1 
 
2. Wciśnij Store lub Esc. 

(Uśrednienia można dokonać zapisując odczyt bądź też nie zapisując go w pamięci). 
 

 
Wynik pomiaru – Ekran 2 
 
 
 
 
 
 



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 

 

3. Wciśnij przycisk # jednokrotnie aby wyświetlić wartość średnią z dotychczas 
wykonanych i uśrednionych pomiarów. 

 

 
Dotychczasowa wartość średnia 
 
Znak #? Wskazuje, że ostatni odczyt nie jest jeszcze ujęty w średniej. 
Jeśli dotychczas nie został uśredniony żaden odczyt, w dole ekranu pojawi się komunikat: 
„No Avarage”. 
 
4. Wciśnij ponownie przycisk # aby uaktualnić wartość średnią o bieżący odczyt. 
 

 
Uaktualniona wartość średnia 
 
Alternatywnie można wcisnąć przycisk Esc aby pominąć procedurę uśredniania. 
Również po wykonaniu procedury uśredniania należy wcisnąć przycisk Esc aby przejść do 
menu wyświetlenia wartości odczytu. Wciskając przycisk # ponownie można przejść do 
wyświetlenia aktualnej wartości średniej.  
Po uaktualnieniu wartości średniej można wcisnąć przycisk Read aby wykonać kolejny 
odczyt.  
(Jeśli nic się nie dzieje wciśnij przycisk Esc. Na wyświetlaczu może się pojawić pytanie 
Store?, które przypomina o możliwości zapisania ostatniego odczytu. Należy odpowiedzieć 
wciskając przycisk Store lub Esc a następnie przycisk Read – czytnik powinien teraz działać 
poprawnie). 
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Sondy ThetaProbe 
 
 
 

 
 
Zawartość: 
 O sondzie ThetaProbe 
 Konfiguracja 
 Dostępne Opcje, Wartości i Ustawienia Domyślne 
 Odczyty 
 
 
O sondzie ThetaProbe  
 
Sonda ThetaProbe typ ML1 i ML2 mierzy wilgotność objętościową gleby na podstawie zmian 
stałej dielektrycznej wilgotnej gleby. Zmiany te zamieniane są na sygnał w postaci prądu 
stałego w mV, który może być zamieniony w mierniku HH2 na zawartość wilgoci przy 
użyciu tabeli linearyzacji i parametrów typu gleby. 
Objętościowa zawartość wilgoci jest stosunkiem pomiędzy objętością obecnej w próbce wody 
do całkowitej objętości próbki. Jest to parametr bezwymiarowy, wyrażony zarówno w 
procentach (% obj.), lub jako stosunek (m3.m-3). 
Jeśli do miernika HH2 wprowadzona zostanie głębokość korzeni i pojemność wodna dla 
danego typu gleby, można również uzyskać deficyt wody w mm (parametr potrzebny przy 
określaniu ilości wody dla optymalnego zraszania roślin). 
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Konfiguracja miernika HH2 do odczytu 
sondy ThetaProbe 

 

Wybór urządzenia 
 
Wciśnij Esc aby uruchomić miernik HH2.  
Wciśnij Set po włączeniu wyświetlacza lub po odczycie,  aby wyświetlić menu Options. 
Przejdź w dół do Device używając przycisków w górę ▲ i w dół ▼ i wciśnij Set. 
 

 
 
 
Przejdź w dół do ML1 lub ML2 używając przycisków w górę i w dół i wciśnij Set aby 
wybrać jeden. 
 

 
 
 
Wciśnij Esc aby powrócić do ekranu startowego i wciśnij Read. 
Wybrane urządzenie powinno się teraz ukazać, i pokazać się ponownie, gdy 
Wilgotnościomierz zostanie wzbudzony po okresie oczekiwania. 
(Użyj ML2 również dla sondy ThetaProbe typu ML2x) 
 

Wybór typu gleby 
 
Wciśnij Set po włączeniu wyświetlacza aby wyświetlić menu Options. 
Przejdź w dół do Soil Type (typ gleby) używając przycisków w dół i w górę i wciśnij Set aby 
wybrać menu Soil Type. 
 
 
 
 
 
 
Przejdź w dół przez opcje typów gleby i przyciśnij Set aby wybrać jeden z typów. 
W mierniku HH2 zainstalowane są dwa podstawowe typy gleby: Mineralna i Organiczna. 
Możesz również zdefiniować swój własny typ gleby poprzez opcję Soil Setup w menu 
głównym. Do pięciu typów gleby użytkownika może być zainstalowanych w mierniku HH2. 
Wciśnij Esc aby powrócić do menu głównego. 
 
 
 

Soil Type 
 
↕ Mineral 
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Opcje danych: identyfikacja (ID) Widoku, Próby i Ur ządzenia. 
 
Odczyty są zapisywane w kolejności ich pobierania. 
Przed pobraniem każdego odczytu możesz ustawić dowolną etykietę, dla identyfikacji 
Widoku, numeru Próby i Urządzenia. 
 

Wybór identyfikacji Widoku (dowolnie) 
 
Możesz połączyć kod identyfikacyjny widoku z każdym odczytem. 
Może to być jakaś pojedyncza litera od A do Z. 
Wciśnij Set przy ekranie startowym aby wyświetlić menu Options. 
Przejdź w dół do Data używając przycisków w górę i w dół i wciśnij Set. 
 
 
Wybierz Plot ID i wciśnij Set aby wyświetlić opcje Plot ID.    
 
 
 
 
 
 
Zawsze będzie się ukazywać wartość domyślna ID lub ostatnio zapisana. 
Przejdź przez opcje od A do Z, używając przycisków w górę i w dół i wybierz jedną 
przyciskając Set. 
Wciśnij Esc do menu głównego Options. 
 

Wybór Próby (dowolnie) 
 
Numer próby jest automatycznie przydzielany do każdego odczytu. 
Zwiększa się on automatycznie o jeden dla każdego zapisanego odczytu. 
Można zmienić numer próby. 
Może to być numer od 1 do 2000. 
Wciśnij Set przy ekranie startowym aby wyświetlić menu Options. 
Przejdź w dół do Data używając przycisków w górę i w dół i wciśnij Set. 
Przejdź w dół do Sample (próba) i wciśnij Set 
aby wyświetlić dostępne opcje. 
 
 
 
 
 
Zmieniaj cyfry używając przycisków w górę i w dół i wciśnij Set aby wybrać jedną z cyfr. 
Wciśnij Esc 
aby powrócić do głównego menu Options. 
 

Wybór urządzenia – identyfikacja (dowolnie) – stosować, gdy używa się 
wiele sond. 
 
Możesz identyfikować każde urządzenie za pomocą numeru od 1 do 255. Numer ten, wraz z 
identyfikacją widoku może niepowtarzalnie je identyfikować. 

Plot ID: 
 
↕ A 

Sample: 
 
↕ 5 
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Wciśnij Set przy ekranie startowym lub gotowym do odczytu aby wyświetlić główne menu 
Options.  
Przejdź w dół do Data używając przycisków w górę i w dół i wciśnij Set. 
Wybierz Device ID i wciśnij Set aby wyświetlić menu Device ID. 
 
 
 
 
 
 
Przejdź przez opcje, od 1 do 255, i wciśnij Set aby wybrać jedną. 
Wciśnij Esc aby powrócić do głównego menu. 
 

Opcje wyświetlanych jednostek 
 
Ta opcja pozwala na wybór jednostki, w której wyniki mają być wyświetlane i zapisywane. 
Wciśnij Set przy ekranie startowym lub gotowym do odczytu aby wyświetlić główne menu 
Options. 
Przejdź w dół do Display używając przycisków w górę i w dół i wciśnij Set. 
 
 
 
 
 
 

Opcje 
Przejdź po następujących jednostkach i wciśnij Set aby wybrać jedną: 
 
Opcje Opis Wyświetlana 

? 
Zapamiętana 

? 
m3.m-3 Objętościowa zawartość wilgoci w m3 wody na 

m3 gleby 
 

Tak 
 

Tak 
%Vol Objętościowa zawartość wody w procentach Tak Tak 
mm Deficit Deficyt wilgoci w glebie w mm Tak Tak 
mV Sygnał wyjściowy z czujnika w miliwoltach Tak Tak 
mm Deficit 
+ m3.m-3 

Deficyt wilgoci w glebie w mm 
Objętościowa zawartość wody w m3.m-3 

Tak 
Nie* 

Tak 
Tak 

mm Deficit 
+ mV 

Objętościowa zawartość wody w m3.m-3 

Sygnał wyjściowy z czujnika w miliwoltach 
Tak 
Nie* 

Tak 
Tak 

m3.m-3 

+ mV 
Objętościowa zawartość wody w m3.m-3 

Sygnał wyjściowy z czujnika w miliwoltach 
Tak 
Nie* 

Tak 
Tak 

%Vol 
+ mV 

Objętościowa zawartość wody w procentach 
Sygnał wyjściowy z czujnika w miliwoltach 

Tak 
Nie* 

Tak 
Tak 

mm Deficit 
+ mV 

Deficyt wilgoci w glebie w mm 
Sygnał wyjściowy z czujnika w miliwoltach 

Tak 
Nie* 

Tak 
Tak 

 *Gdy wybrany jest drugi zespół jednostek jest to tylko zapisane, lecz nie wyświetlane 
 
 
Ostrzeżenie: Użycie ustawień domyślnych miernika HH2 dla Pojemności Wodnej może nie 
dać wiarygodnych wyników ponieważ może to nie być reprezentatywne dla bieżącego typu 
gleby. 
 

Device ID: 
 
↕ 1 

Display: 
 
↕ %Vol 
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Opcje, Zakresy i Ustawienia Domyślne 
ThetaProbe – ML1/ML2 
Menu główne Pod menu Pod Pod menu Wartości Wart. domyślne 
Dane Widok ID - A.....Z A 
 Próba - 1.....2000 1 
 Urządzenie ID - 0....255 0 
 Wymazanie - Tak / Nie Nie 
 Głęb. korzeni - 0.....9999 0 
Urządzenie ML1 - - ML2 
 ML2 - - - 
 PR1 – Direct - - - 
 PR1 – Access - - - 
 PR1–SP - Direct - - - 
 PR1-SP - Access - - - 
 EQ1 - - - 
 EQ2 - - - 
Typ gleby Organiczna - - Mineralna 
 Mineralna - - - 
 Gleba 1 - - - 
 Gleba 2 - - - 
 Gleba 3 - - - 
 Gleba 4 - - - 
 Gleba 5 - - - 
Wybór gleby Organiczna Poj. Wodna 0.15....0.60 0.38 
 Mineralna Poj. Wodna 0.15....0.60 0.38 
 Gleba 1 a0 1.0....2.0 1 
  a1 7.0....8.5 7 
  Poj. Wodna 0.15....0.60 0.38 
 Gleba 2 Jak dla Gleby 1 Jak dla Gleby 1 Jak dla Gleby 1 
 Gleba 3 Jak dla Gleby 1 Jak dla Gleby 1 Jak dla Gleby 1 
 Gleba 4 Jak dla Gleby 1 Jak dla Gleby 1 Jak dla Gleby 1 
 Gleba 5 Jak dla Gleby 1 Jak dla Gleby 1 Jak dla Gleby 1 
Wyświetlanie m3.m-3 - - %obj. 
 %obj. - - - 
 deficyt w mm - - - 
 mV - - - 
 def. mm+m3.m-3 - - - 
 def. mm+%obj. - - - 
 m3.m-3 + mV - - - 
 %obj. + mV - - - 
 def. mm + mV - - - 
Data i Czas Ustaw. daty  - dd/mm/rr* 01/01/00 
 Ustaw. czasu - hh:mm:ss 00:00:00 
Status 
Obsługa 

 
(Używane tylko w przypadku połączenia z PC) 

  
 
 
 

Format daty jest 
automatycznie 
ustawiany przez PC, 
gdy ustawiasz czas 
używając 
oprogramowania: 
HH2 Read 
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Odczytywanie czujnika ThetaProbe 
 
Przed odczytem 
 
Skonfiguruj ustawienia miernika jak to opisano powyżej – np.: 

1. Ustaw Device (urządzenie) na ML1 lub ML2. Jest to konieczne, gdy zmieniasz typ 
podłączonego urządzenia, np.: z ML2 na ML1, EQ1, EQ2 lub PR1. 

2. Ustaw Soil Type (typ gleby).  
3. Sprawdź czy masz ustawiony Soil Set-Up (wybór gleby) dla wybranego typu gleby, 

chyba że masz wybraną glebę Mineralną lub Organiczną, dla których są już wybrane 
ustawienia domyślne. 

4. Sprawdź, czy masz ustawioną prawidłową głębokość korzeni (Root Depth) i 
pojemność wodną (Field Capacity) jeśli chcesz mieć odczyt w mm deficytu wody. 

5. Ustaw zegar jeśli tego potrzebujesz. 
6. Wybierz identyfikację widoku (Plot ID) i urządzenia (Device ID) – dowolnie. 
7. Ustaw numer próby (dowolnie, automatycznie zwiększa się o 1 po każdej próbie). 
8. Podłącz miernik HH2 do urządzenia (sondy). 

 

Aby dokonać odczytu 
 
1.  Wciśnij Read 
 
Miernik powinien wyświetlić odczyt, np.: 

 
Odczyt jest gotowy do zapisania lub wymazania 
 
2.  Przewiń ekran aby zobaczyć inne odczyty. 
3.  Wciśnij Store aby zapisać odczyt. 
4.  Wciśnij Read aby dokonać następnego odczytu. 
Można przejrzeć jaka część pamięci jest używana przez wybranie Status z głównego menu 
Options. 
 

Zapełniona pamięć czytnika 
Opcja zapisywania odczytów jest niedostępna, gdy pamięć jest zapełniona (lub uszkodzona).  
W takiej sytuacji należy sczytać dane do kopmutera używając opcji Retrieve w programie 
HH2Read, następnie wymazać dane z pamięci czytnika używając Poleceń Options – Data – 
Erase. 
 
Ładowanie danych do PC 
Z głównego menu Options wybierz Remote i wciśnij Set. 
Resztę pracy wykonujesz używając klawiatury komputera. 
Jeśli jeszcze nie zainstalowałeś programu HH2 Read, zainstaluj go wg instrukcji. 
Podłącz PC do twojego miernika. 
Uruchom program HH2 Read i wybierz jego polecenie Retrieve. 
Końcowym rezultatem jest zapisanie danych w pliku w formacie .CSV. 
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Co teraz? 
 
Pliki .CSV mogą być otwarte jako dokumenty Microsoft Excel do dalszej analizy i opisu 
graficznego. 
Dalsza obróbka danych w zarządzaniu nawadnianiem i raportowaniu nie jest opisana w tej 
instrukcji. 
   
 
 

Wymiana baterii 
 
Miernik HH2 pracuje z pojedynczą, 9 V baterią PP3. 
Gdy bateria osiągnie stan 6.6 V, (ok. 25%) miernik HH2 wyświetli: 
 

 
 
 
 
Po otrzymaniu tego typu ostrzeżenia załaduj zapisane dane do PC, lub wymień baterie.  
Zauważ następujące ostrzeżenia: 
 
 
OSTRZEŻENIE 1: Odłącz urządzenie (czujnik), szczególnie sondę profilową, 
natychmiast po otrzymaniu ostrzeżenia o niskim stanie baterii. Zignorowanie tego 
ostrzeżenia może spowodować utrat ę danych. 
 
OSTRZEŻENIE 2: Pozwól miernikowi HH2 wyłączyć się przed wymianą baterii. 
 
OSTRZEŻENIE 3: Po odłączeniu baterii masz 30 sekund na wymianę zanim utracisz 
zapisane dane. 
 
 
Jeśli nie odpowiada ci powyższe, bądź spokojny, że twoje dane są bezpieczne (pod 
warunkiem, że odłączysz czujnik i nie odłączysz baterii). 
 
Jeśli kontynuujesz pracę z miernikiem HH2 pomimo ostrzeżenia o niskim stanie baterii, 
miernik może przerwać pracę w celu ochrony zapisanych odczytów. W tym momencie nie 
można przekazać danych do PC. Aby odzyskać dane musisz wymienić baterie. Ponownie, 
musisz podłączyć nowe baterie przez 30 sekund po odłączeniu starych baterii, zanim utracisz 
dane. 
 
Miernik po uruchomieniu po wymianie baterii  zawsze sprawdza stan pamięci i będzie 
próbował odzyskać dane. Więc również, gdy miernik był bez zasilania przez więcej niż 30 
sekund, nadal możliwe jest odzyskanie zapisanych odczytów. 
 
Odczyty zapisane w pamięci i nowe tabele linearyzacji wprowadzone przez użytkownika 
zostaną utracone, jeśli pamięć nie będzie zasilana przez zbyt długi czas. Jeśli dodałeś nowe 
tabele linearyzacji wtedy będziesz musiał je ponownie załadować. 
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Aby wymienić baterie 
 

    
Gdy miernik HH2 osiągnie niski stan baterii, wtedy musisz wymienić baterię. Aby to zrobić, 
odepnij tylny panel przez przyciśnięcie klipsa z tyłu miernika. Znajdziesz wtyczkę, jak widać 
powyżej. Może ona być podłączona tylko w jeden sposób. 
Pozwól miernikowi HH2 się wyłączyć i wtedy wyciągnij baterię i wymień ją na nową. 
Będziesz miał 30 sekund na włożenie nowej baterii zanim stracisz dane z pamięci.  
 
Umieść nową baterię w przedziale na baterie i załóż pokrywę, upewniając się, że wszystkie 
przewody są schowane w przedziale. 
 
 
Uwaga: w przypadku problemów z wymianą baterii, zalecane jest zapisanie odczytów z 
pamięci miernika do komputera, przed wymianą baterii. Jakkolwiek, jeśli pracujesz z dala od 
komputera PC, wtedy powinieneś mieć wystarczająco dużo czasu na wymianę baterii bez 
utraty zapisanych odczytów. 
 
Miernik HH2 z nowymi bateriami może pobrać: 
 2000 odczytów z miernika SM200, ThetaProbe i Equitensiometru 
 lub 
 1400 odczytów sondy profilowej PR2 
przed kolejną wymianą baterii. 
 
Uwaga: powyższa liczba odczytów prezentowana jest tylko jako wskazówka. Firma Delta-T 
gwarantuje taką liczbę odczytów przy idealnych warunkach. Liczba odczytów może się 
zmniejszyć, jeśli miernik jest trzymany w stanie wzbudzonym, jeśli miernik używany jest w 
temperaturze nieodpowiedniej dla baterii, jeśli bateria jest niskiej jakości i traci szybko 
energię. 
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Wyświetlanie stanu baterii 
 
Stan baterii jest odczytywany tylko wtedy, gdy miernik jest wzbudzony. Wartość pokazywana 
na ekranie, z menu Options – Status, jest wartością z ostatniej kontroli baterii. Napięcie nie 
jest odczytywane ponownie, aż do czasu, gdy miernik będzie wzbudzany ponownie ze stanu 
wyłączenia. 
 
 
Uwaga: wilgotnościomierz potrzebuje kilka sekund na odczyt napięcia baterii podczas 
wzbudzania. Jeśli sprawdzasz miernik za pomocą programu komputerowego podczas, gdy 
jest on wzbudzany, nie może dostarczyć on informacji o stanie baterii. Możesz również 
otrzymać komunikat o błędzie, jeśli będziesz próbował odczytać napięcie baterii  z komputera 
PC. Poczekaj więc kilka minut, aż miernik zostanie pobudzony. 
 
 
  
 
 
OSTRZEŻENIE: gdy miernik mierzy napięcie baterii, energia będzie dostarczana do 
podłączonych urządzeń. Urządzenia do pomiaru wilgotności gleby dostarczane do użycia z 
miernikiem HH2 są na to nieczułe. Nie dotyczy to innych urządzeń. 
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Środki ostrożności i konserwacja 
 
Rozdział ten opisuje pewne reguły odnośnie środków ostrożności i konserwacji 
Wilgotnościomierza aby zapewnić Ci możliwość osiągnięcia najlepszych wyników tak długo, 
jak to tylko możliwe. 
 

Obudowa 
 
Wilgotnościomierz jest wykonany z trwałego plastiku. Jest on zaprojektowany tak, aby był 
odporny na uderzenia i zadrapania. 
Jakkolwiek nie jest on odporny na silne uderzenia, takie jak upadki z większych wysokości 
lub silne ściskanie przez większe przedmioty. 
Miernik HH2 jest słabo chroniony przed wodą. Jeśli miernik zostałby częściowo lub 
całkowicie zanurzony w wodzie lub używany przy silnym deszczu, zespół zostanie 
napełniony wodą. W przypadku dostania się do środka wody może nastąpić trwałe 
(nienaprawialne) uszkodzenie miernika oraz utrata zapisanych odczytów. 
Obudowa może być czyszczona wilgotną szmatką. Nie można używać materiałów ściernych i 
środków chemicznych. Mogą one zdeformować wykończenie obudowy. 
 

Przyciski i Wyświetlacz LCD 
 
Przyciski i ekran LCD są zaprojektowane tak, aby były odporne na przypadkowe uderzenia i 
zadrapania. Przyciski są zaprojektowane do rutynowego użytkowania przez wiele lat i ekran 
powinien dostarczać wyraźny obraz przez taki sam okres. 
Wyświetlacz LCD posiada plastikowy ekran chroniący przed uszkodzeniem, jednakże 
bezpośrednie uderzenie ostrym lub ciężkim przedmiotem może uszkodzić wyświetlacz. 
Nie można używać materiałów ściernych lub środków chemicznych do czyszczenia ekranu, 
ponieważ mogą one uszkodzić osłonę plastikową czyniąc ekran trudnym do odczytania. 
 

Bateria i uchwyt 
 
Musi być użyta bateria 9V typu PP3 – nie można używać innego typu baterii lub innego 
źródła zasilania. Miernik może zostać uszkodzony przez źródło zasilania inne niż zalecane 
przez firmę Delta-T. 
 
POZWÓL SIĘ WYŁĄCZYĆ MIERNIKOWI HH2 PRZED WYMIANĄ BATERII 
 
Podczas wymiany baterii w przedziale bateryjnym, nie można szarpać za złącze baterii, 
ponieważ może to spowodować rozłączenie się przewodów wewnątrz miernika i będzie on 
musiał powrócić do naprawy. 
Bateria jest sprawdzana tylko podczas wzbudzania miernika, więc dla prawidłowego 
sprawdzenia stanu baterii pozwól miernikowi HH2 się wyłączyć, a następnie wciśnij Esc aby 
go wzbudzić. 
 
 

25 pinowe złącze D 
 
25 pinowe złącze D jest złączem męskim, do którego jest wkładane złącze żeńskie. Szpilki w 
złączu mogą ulec uszkodzeniu jeśli zostaną połączone razem z uszkodzonym lub brudnym 
złączem żeńskim D. 
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Użytkowanie miernika HH2  
 
Miernik HH2 został zaprojektowany do użycia tylko z wyspecyfikowanymi przez firmę 
Delta-T czujnikami. Firma Delta-T nie zaleca użycia miernika z innymi czujnikami i nie 
ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikłe ze stosowania miernika z tymi czujnikami. 
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Informacje techniczne 
 

Specyfikacje 
   
Zakres wilgotności gleby Od zera do stanu nasycenia, 0 do 1500 mV 
Dokładność pomiarów ± (0.13% odczytu w mV +1.0 mV) 
Podziałka 1 mV 
Pamięć Do 5000 odczytów (zależnie od typu sondy) 
Bateria Bateria alkaliczna, 9V (PP3) 
Żywotność baterii 2000 odczytów dla czujnika ThetaProbe (typowe) 

1400 odczytów dla sondy profilowej i Equitensiometrów (typowe)  
Uszczelnienie / 
otoczenie 

Ochrona IP 52 przed kurzem i kroplami wody  

Zakres temperatur  0 – 40oC 
Wstrząsy mechaniczne Powinien wytrzymać upadek z wysokości 1 m, jednak może ulec 

uszkodzeniu uszczelnienie zespołu, co może powodować przecieki 
wody i późniejsze trudności 

EMC Dyrektywa EMC Unii Europejskiej 89/336/EEC 
Wymiary / Waga 150 x 80 x 40 mm, 450 g 
Panel wyświetlacza 16 x 2 znaki LCD z 7 przyciskami 
Złącze 1 x złącze męskie D, 25 pinowe do połączenia RS232 z 

komputerem PC oraz do podłączenia czujników. Komplet z 
pokrywką ochronną do wciskania 

Oprogramowanie 
HH2Read do współpracy 
z komputerem PC 

oprogramowanie do gromadzenia danych dla systemu 
operacyjnego Windows PC (95 ... XP), na dysku CD. Pozwala na 
gromadzenie danych i ich zapisywanie  
 
Dataset Import Wizart: ułatwia import danych do arkusza 
kalkulacyjnego Microsoft Excel 

 
 

Pamięć 
 
Maksymalna ilość odczytów: 
 
Typ sondy Minimalna Maksymalna 
PR2/6 166 782 
SM200, ML1, ML2, 
EQ1, EQ2 

227 2186 

WET 204 1272 
 
Pamięć minimalna: konfiguracja zmienia się po każdym pomiarze. 
Pamięć maksymalna: konfiguracja gleby i pomiarów. 
 
Uwaga: dane dotyczące wartości pamięci mogą się zmieniać o 1 lub 2 odczyty. 
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Rozwiązywanie problemów 
 
Kody błędów 
Wyświetlacz normalnie pokazuje odczyt wraz z jednostką (np.: mV). 
Jeśli wystąpi błąd podczas odczytu, wtedy na ekranie pojawi się wiadomość o błędzie. Jeśli 
wciśniesz Store wtedy kod błędu zostanie zapisany wraz z odczytem. Pokaże się to w pliku 
danych podczas odzyskiwania przez komputer PC. 
Plik błędu (kolumna) jest zawsze zapisywany po prawej stronie każdego odczytu zapisanego 
w pliku, nawet jeśli nie wystąpił żaden błąd.  
 

Kody błędów w odzyskiwanych zestawach danych: 
Ekran Kod Opis 
No sensor (brak czujnika) A nie wykryto czujnika – urządzenie może być 

rozłączone lub czujnik może być uszkodzony; 
Pokazuje się również przy niestandardowych sondach 
profilowych, które nie mają 4 lub 6 czujników 
pierścieniowych 

Reading Hi H odczyt w mV był zbyt duży 
Reading Low L odczyt w mV był zbyt niski 
Table Hi  I Tabela linearyzacyjna ma niepoprawnie wysoką 

wartość 
Table Lo O Tabela linearyzacyjna ma niepoprawnie niską wartość 
Sys Error V Uszkodzenie występujące w mierniku HH2 
 
 

Problemy z komunikacją z komputerem PC 
 
Jeśli masz wiadomość o błędzie podczas prób badania miernika HH2 za pomocą programu 
komputerowego, sprawdź poniższe przed następną próbą: 
 
Sprawdź, czy miernik pokazuje: 
 
 
 
 
...żeby wykazać, że jest on gotów do otrzymania poleceń z komputera PC. 
 
Sprawdź czy oprogramowanie używa prawidłowego portu komunikacyjnego. Wybierz menu 
Communication i sprawdź, czy wybrany jest prawidłowy port komunikacyjny.  
Upewnij się, że kabel RS232 i złącze są połączone pewnie z komputerem PC. Poszukaj 
możliwych uszkodzeń szpilek i zablokowanych otworów. 
Sprawdź czy nie jest włączony inny program komputerowy używający portu seryjnego. 
 
Poczekaj, aż czujnik się wyłączy i wtedy przejrzyj jego zawartość z komputera. Jeśli miernik 
się nie wzbudzi , wtedy prawdopodobnie można stwierdzić uszkodzenie kabla, złączy  lub 
komputera. 
Spróbuj użyć innych kabli i złączy lub sprawdź kable i złącza z innym produktem, który 
używa seryjnych kabli, złącz i oprogramowania. 
 

      Connecting 
           to PC 
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Wyświetlacz jest pusty 
 
Miernik będzie się wyłączał, gdy nie jest używany przez więcej niż 30 sekund. Oznacza to, że 
wyświetlacz się odstawił. 
Najpierw sprawdź, czy miernik nie jest wyłączony poprzez wciśnięcie przycisku Esc. 
Wyświetlacz powinien stać się natychmiast widoczny.  
Jeśli wyświetlacz pozostaje wyłączony, sprawdź wszystkie przyciski, ponieważ jeden 
przycisk może być uszkodzony. 
Jeśli posiadasz woltomierz, sprawdź czy napięcie baterii przekracza 5 V. Jeśli spadło ono 
poniżej tej wartości wtedy działanie miernika może być przerwane. Jeśli jest to dużo poniżej 5 
Volt, wtedy miernik może całkowicie nie pracować. 
Spróbuj wymienić baterie. 
Jeśli znajdujesz się w jaskrawym świetle, wtedy wyświetlacz może być niewidoczny. Spróbuj 
przesunąć się w ciemniejsze miejsce lub osłoń ekran. 
 

Otrzymano nieprawidłowe odczyty 
 
Sprawdź, czy urządzenie jest prawidłowo podłączone do miernika. 
Jeśli używany jest konwerter, wtedy sprawdź czy nie jest on uszkodzony. Jeśli posiadasz 
zapasowe konwertory, sprawdź jeden z nich. 
Jeśli wykonywałeś złącze do urządzenia samodzielnie, używając zestawu adaptacyjnego 
(DSK1), wtedy sprawdź, czy kable są zastosowane prawidłowo, i że połączenia kabli są dobre 
i czy nie ma wpływu ze strony innych złączy, na przykład lut zastosowany przy jednym 
drucie może dotykać innego. 
Sprawdź instrukcję obsługi czujnika. Sprawdź, czy używasz go prawidłowo, np.: czy jest 
prawidłowo umieszczony w glebie. 
Sprawdź instrukcję obsługi aby zobaczyć, czy urządzenie nie jest używane w warunkach, do 
których nie jest przeznaczone. 
Czy miernik nie został ustawiony na nieprawidłowe wartości, np.: a0 i a1 mogą być 
nieprawidłowymi wartościami dla tego typu gleby? 
Jeśli otrzymałeś wartość zerową Deficytu w mm sprawdź, czy wprowadziłeś wartość 
głębokości korzeni (Root Depth).  
Jeśli otrzymałeś ujemną wartość deficytu mogłeś użyć zbyt niskich wartości Pojemności 
Wodnej. 
Czy miernik został ustawiony na prawidłowe urządzenie? 
Jeśli masz inne wyposażenie do odczytu urządzenia, wykonaj pomiar. Możesz sprawdzić, czy 
rezultaty są takie same i przez to ustalić, czy wystąpiło uszkodzenie urządzenia. 
 
 

Otrzymujemy odczyty zerowe 
 
Jeśli otrzymujesz odczyty zerowe dla deficytu wodnego, sprawdź, czy wprowadziłeś wartości 
dla głębokości korzeni (Root Depth). 
Jeśli odczyt wilgotności gleby jest zawsze zerowy, wtedy dodatkowo należy sprawdzić stan 
baterii. 
Odczytywane urządzenie będzie wysyłało sygnał prądowy tylko wtedy, gdy będzie 
otrzymywało prąd z miernika. Napięcie jest pobierane z baterii miernika. 
Sprawdź, czy bateria posiada napięcie ponad 5 V. W przypadku mniejszego napięcia 
urządzenie może być zbyt słabo zasilane aby pobrać odczyt. 
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Miernik si ę nie wyłącza 
 
Jeśli miernik się nie wyłącza sprawdź, czy nie jest połączony złączem RS232 z komputerem i 
czy urządzenie nie jest uszkodzone, i nie zasila w sposób ciągły lub przerywany wejścia 
miernika. 
 

Miernik nie odpowiada 
 
Jeśli miernik jest zablokowany i nie odpowiada na przyciśnięcia przycisków spróbuj go 
odłączyć, jeśli jest połączony z jakimś czujnikiem lub komputerem. 
Jeśli to nie skutkuje spróbuj zresetować wilgotnościomierz do jego ustawień domyślnych. 
 
Wykonanie tej czynności spowoduje utratę wszystkich odczytów i ustawień menu 
Options. 
 
Aby zresetować, odłącz baterię i zewrzyj przewody do podłączenia baterii na krótki moment. 
Nie rób tego przy podłączonej baterii! 
Po ponownym podłączeniu baterii na ekranie powinien zostać wyświetlony widok startowy. 
 
 

Wiadomości o błędach 
 
Niski stan baterii 
 
Niebezpiecznie niski woltaż baterii – poniżej 5.4 V. 
Przy takim stanie baterii należy natychmiast odłączyć czujniki i wymienić baterie – patrz 
rozdział dotyczący wymiany baterii. 
Jeśli baterie są zbyt słabe miernik będzie się wyłączał zaraz po wzbudzeniu i nie będzie 
można pracować, aż do wymiany baterii. Ma to na celu ochronę konfiguracji i odczytów 
będących w pamięci, jako że pobieranie dalszych odczytów lub praca zespołu może 
spowodować utratę lub zniekształcenie danych będących w pamięci. 
Stan baterii jest sprawdzany tylko podczas wzbudzania miernika, tak więc dla prawidłowego 
sprawdzenia stanu baterii należy najpierw pozwolić miernikowi HH2 na wyłączenie się, a 
następnie wcisnąć Esc, aby go wzbudzić. 
 

Wymiana baterii 
 
Wymiana baterii jest konieczna, gdy woltaż spadnie poniżej bezpiecznego progu 6.6 V. 
Aby wymienić baterie lub odzyskać dane – patrz rozdział dotyczący wymiany baterii. 
Dalsze odczytywanie może spowodować dodatkowe obciążenie baterii (bardzo 
prawdopodobne przy pracy z sondą profilową PR1), co może być powodem spadku woltażu 
do progu, poniżej którego praca jest niemożliwa. Jeśli coś takiego wystąpi nie można 
zagwarantować integralności odczytów, jako że zbyt niski woltaż może spowodować 
zresetowanie i/lub zniekształcenie odczytów. 
Błąd jest tylko ostrzeżeniem, jest wyświetlany bezpośrednio po włączeniu i nie zabezpiecza 
przed dalszym użytkowaniem zespołu. 
Stan baterii jest sprawdzany tylko podczas wzbudzania miernika, tak więc dla prawidłowego 
sprawdzenia stanu baterii należy najpierw pozwolić miernikowi HH2 na wyłączenie się, a 
następnie wcisnąć Esc, aby go wzbudzić. 
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Podłączony czujnik 
 
Zespół nie może się wyłączyć, gdy czujnik jest podłączony do jednego z wejść analogowych, 
przez które zasila zespół. Czujnik powinien zostać odłączony od miernika aby umożliwi ć jego 
wyłączenie.  
Błąd się ujawnia tylko, gdy czujnik chce przejść w stan oczekiwania. 
 

Zniekształcenie ustawień 
 
Konfiguracje, takie jak typ czujnika, parametry gleby, itp. zostają wykryte jako 
zniekształcone i są tracone. Może to być spowodowane przez wpływ elektryczności, 
promieniowanie jonizujące, niski stan baterii lub błąd w programie. 
 
 

Uszkodzenie pamięci 
 
Samoczynny test miernika nie wyszedł poprawnie. Test pamięci nie wyszedł poprawnie, 
pamięć jest uszkodzona. 
Wciśnij przycisk aby kontynuować, jednak nie będziesz w stanie pobrać więcej odczytów. 
Zalecane jest, aby odczyty zostały zapisane w komputerze, po czym należy skontaktować się 
z dostawcą po dalsze wskazówki. 
Jeśli nie jesteś w stanie przesłać danych do komputera z powodu zniekształcenia ustawień, 
skontaktuj się po radę do swojego dostawcy. 
Jeśli udało ci się przesłać dane do komputera lub możesz sobie pozwolić na utratę już 
zgromadzonych danych, wtedy zresetuj miernik poprzez wyciągnięcie baterii na 30 sekund. 
Gdy ponownie włożysz baterie miernik będzie kompletnie wyczyszczony i będziesz mógł 
rozpocząć pracę od nowa. 
Jeśli nadal jest pokazywany błąd, wybierz opcję Erase z menu Data aby upewnić się, że 
wszystkie odczyty zostały usunięte z miernika. Spróbuj zresetować miernik ponownie 
poprzez wyciągnięcie baterii na 30 sekund.  
Jeśli problem pozostaje, musisz oddać miernik do naprawy. 
 

Pewne odczyty zostały zniekształcone 
 
Pewne odczyty w pamięci zostały wykryte jako zniekształcone i zostały utracone. Nadal 
możliwe jest odzyskanie pewnych danych. 
Może to być spowodowane wpływem elektryczności, promieniowaniem jonizującym, niskim 
stanem baterii lub błędem oprogramowania. 
 

Tabela linearyzacyjna została zniekształcona 
 
Samoczynny test miernika nie wyszedł poprawnie. Test pamięci nie wyszedł poprawnie, 
pamięć jest uszkodzona. Miernik powinien powrócić do producenta do naprawy. 
Może to być spowodowane wpływem elektryczności, promieniowaniem jonizującym, niskim 
stanem baterii lub błędem oprogramowania. 
 

Brak czujnika 
 
Brak czujnika („No sensor”) oznacza, że nie wykryto czujnika podczas pobierania odczytu. 
Może to być spowodowane złą kalibracją. 
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Zbyt wysoki odczyt (Too High) 
   
Zbyt wysoki odczyt („Too High”) oznacza, że wartość sygnału prądowego jest większa niż 
miernik może przyjąć, lub że otrzymana wartość wilgotności jest wyliczona jako większa niż 
1. Jako że wilgotność gleby jest stosunkiem, jest to wskazywane jako zbyt wysoka wartość.  
 
 

Zbyt niski odczyt (Too low) 
 
Zbyt niski odczyt („Too low”) oznacza, że wartość sygnału prądowego jest niższa niż miernik 
może przyjąć, lub że otrzymana wartość wilgotności gleby jest wyliczona jako ujemna. Jako 
że wilgotność gleby jest stosunkiem, jest to wskazywane jako zbyt niska wartość. 
 

Brak tabeli 
 
Brak tabeli („No Table”) oznacza, że nie ma załadowanej tabeli linearyzacyjnej dla tego 
czujnika. Podczas, gdy zespół jest uruchomiany po raz pierwszy, gdy zostały wymienione 
baterie i miernik jest uruchamiany ponownie, tabele linearyzacyjne są automatycznie 
ładowane przez miernik dla każdego czujnika. Tabele użytkownika mogą być teraz 
załadowane przez użytkownika. Jeśli tabele domyślne lub tabele użytkownika zostaną 
zniekształcone i próbuje się pobrać odczyt, wyświetlany jest błąd „No table”. 
 

Błąd systemu  
 
Błąd systemu („Sys Error”) oznacza, że wystąpił wewnętrzny błąd. Może to nastąpić wtedy, 
gdy odczyt zostanie zniekształcony, lub wystąpił wewnętrzny błąd matematyczny lub jakiś 
inny błąd wewnętrzny.  
Normalnie ten błąd nie powinien być wykazywany i powinien on sugerować uszkodzenie 
pewnych części oprogramowania.  
 

Zniekształcenie odczytu 
 
Jeśli jakieś pliki zostały wykryte jako zniekształcone, następne odczyty mogą być pobierane, 
lecz nie mogą być zapamiętane. Zaleca się w takim przypadku próbę zapisania w komputerze 
wszystkich odczytów, które można przywołać i rozładowanie systemu poprzez odłączenie 
baterii i dopuszczenie do rozładowania miernika.  
Po wykryciu zniekształconych odczytów nie można zapamiętać kolejnych wartości, aż do 
czasu, gdy zapisane odczyty zostaną wymazane. Jakkolwiek nadal można pobierać odczyty.  
Podczas odzyskiwania odczytów, które zostały częściowo zniekształcone, można odzyskać 
wszystkie odczyty, aż do pierwszego odczytu, który został zniekształcony, wszystkie kolejne 
odczyty są tracone. 
Jeśli odczyty zostały zniekształcone, istnieje możliwość odzyskania odczytów z pamięci przy 
wsparciu technicznym firmy Delta-T. 
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Zniekształcenie tabeli linearyzacyjnej 
 
Jeśli zostanie wykryte zniekształcenie tabeli linearyzacyjnej, wyświetlona zostanie informacja 
o błędzie, jak to pokazano powyżej. 
Nie można w takim wypadku zapamiętać następnych wyników. Jest to spowodowane tym, że 
odczyty były pobierane z potencjalnie inną tabelą linearyzacyjną niż ta, ustawiona domyślnie 
(miernik nie może poinformować kiedy tabela została uszkodzona).  
 Można nadal pobierać odczyty przy użyciu tabeli domyślnej lecz nie można zapisywać 
odczytów, aż do momentu wyczyszczenia pamięci. 
 
 
 

Objętościowa zawartość wilgoci w glebie 
 
 Objętościowa zawartość wilgoci w glebie jest definiowana jako: 
 
θV = Vw/Vs  gdzie Vw jest objętością wody zawartą w próbie, 
   a Vs jest całkowitą objętością próbki gleby. 
Preferowaną jednostką w powyższym stosunku są m3.m-3, również %obj. są często używane. 
Użyteczność powyższej definicji wynika po części z faktu, że objętość suchej gleby nie 
zmienia się, gdy dodawana jest woda. Nie jest to prawdziwe przy glebach kurcząco-
pęczniejących, jednakże dla większości jest to wiarygodne przybliżenie. Objętościowa 
Zawartość Wilgoci waha się od około 0.02 m3.m-3 dla gleb piaszczystych w punkcie 
więdnięcia, przez około 0.5 m3.m-3 dla gleb gliniastych przy ich pojemności wodnej, do 0.85 
m3.m-3 w nasyconych glebach torfowych.  
Zawartość wilgoci w glebie jest zazwyczaj wyrażana objętościowo, ponieważ możliwe jest 
wtedy zignorowanie ciężaru objętościowego próbki gleby. 
 

Zamiana objętościowej zawartości wilgoci na wagową  
 
Wagowa zawartość wilgoci jest definiowana jako: 
 
θG = Mv / Ms   g.g-1  gdzie Mv jest masą wody w próbce, 
    a Ms jest całkowitą masą suchej próbki. 
 
Aby zamienić objętościową zawartość wody na grawimetryczną, należy użyć równania: 
 
θG = θV*ρw / ρs  gdzie ρw jest gęstością wody (= 1), 
    a ρs jest ciężarem objętościowym próbki gleby (= Ms / Vs) 
 

  

                                                                                                                    
 
 
 
  
    
 
 
 
 
 


