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Sonda ML3 – Informacje podstawowe 
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1.  Kable 
 

 
 
2. Instalacja 
 
Instalacja powierzchniowa i pomiary chwilowe 
� Powierzchnię gleby należy oczyścić z kamieni. Przy pomiarach 

w glebach bardzo twardych zaleca się wykonanie otworów 
pilotowych przed wprowadzeniem sondy. 

� Wciśnij sondę ML3 w glebę – cała długość igieł musi być 
wprowadzona w materiał. Zwróć uwagę, aby igły miały dobry 
kontakt z glebą (po wciśnięciu nie wolno poruszać sondą na 
boki). 

� Jeśli przy wciskaniu sondy wyczuwalny jest duży opór, może to 
oznaczać, że igły trafiły na kamienie. W takim wypadku należy 
sondę wyjąć i spróbować ją zainstalować w innym miejscu. 

 
Instalacja na głębokości 
� Należy wywiercić otwór o średnicy 45 mm – zaleca się 

instalację pod kątem około 10o od pionu. 
� Zainstaluj rurę przedłużającą na sondzie ML3 – należy 

pamiętać, aby kabel sondy przeprowadzić wewnątrz rury 
przedłużającej i odpowiednio go połączyć. 

� Wciśnij sondę ML3 na żądanej głębokości, aż igły będą w 
całości w glebie. Należy zwrócić uwagę, aby igły miały dobry 
kontakt z glebą. 

 
Alternatywny sposób instalacji na głębokości 
�  Należy wykopać dół na odpowiednią głębokość i zainstalować 

sondę poziomo (patrz diagram powyżej). 
 
Uwaga: do instalacji na głębokości dostępne są specjalne rury do sondy ML3. 

Kable wydłużające można łączyć. 
Maksymalną długość kabla podano w 
specyfikacji. Przed skręceniem złączek 
należy je dokładnie spasować. Złącz 
należy skręcić dostatecznie mocno aby 
zapewnić wodoszczelność złącza. 
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3. Miernik HH2 
 
UWAGA: Za pomocą czytnika HH2 nie można wykonać pomiaru temperatury! 
Sondy ML3 są kompatybilne z czytnikami HH2 z oprogramowaniem wewnętrznym (firmware) w 
wersji 2.7 lub wyższej (dotyczy to również oprogramowania HH2Read na PC). 
W przypadku starszych czytników HH2 istnieje możliwość wykonania ich ‘aktualizacji’ – w tym 
celu należy się skontaktować z firmą Delta-T lub z jej lokalnym przedstawicielem. 
 
Procedura pomiaru: 
� Połącz sondę ML3 z czytnikiem HH2. 

� Wciśnij przycisk  aby włączyć czytnik HH2 i 
ponownie, aby przejść do ekranu startowego. 

� Ustaw czytnik, aby współpracował z sondą ML3: 
 

� Wciśnij przycisk  a następnie przyciskiem 

– strzałką  przejdź do opcji Device.  

� Ponownie wciśnij przycisk  i przyciskami 
– strzałkami przejdź, aby wybrać sondę ML3. 

� Wciśnij ponownie  aby zatwierdzić wybór. 
 
 
 
� Upewnij się, że czytnik jest skonfigurowany dla odpowiedniego typu gleby: 
 

� Będąc w menu startowym wciśnij przycisk  i przejdź przyciskami – strzałkami do opcji 
Soil Type.  

� Wciśnij ponownie przycisk  i przejdź przyciskami – strzałkami do odpowiedniego typu 
gleby (dla piasku, gliny, itp. należy użyć opcji Mineral , dla gleb torfowych należy wybrać 
opcję Organic). 

� Aby potwierdzić wybór należy wcisnąć . 
 
� Wybierz odpowiednie jednostki pomiarowe: 
 

� Będąc w menu startowym wciśnij przycisk  i przejdź przyciskami – strzałkami do opcji 
Display. 

� Wciśnij ponownie przycisk  i przejdź przyciskami – strzałkami do odpowiednich 
jednostek pomiarowych (np. %vol – wilgotność objętościowa w [%]). 

� Wciśnij ponownie  aby zatwierdzić wybór.  
 

� Wciśnij przycisk  aby wykonać pomiar. 

� Wciśnij przycisk  aby zapisać wynik w pamięci lub  aby odrzucić pomiar. 
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� Wyjmij czujnik z gleby i przejdź do nowego miejsca, gdzie ma być 
wykonany kolejny pomiar. 

� Jeśli dane zostały zapisane w pamięci czytnika HH2, można je sczytać do 
komputera podłączając czytnik HH2 za pomocą dostarczonego w zestawie 
kabla RS232 i uruchamiając program HH2Read.  

 
Uwaga: więcej informacji na temat czytnika HH2 można znaleźć w instrukcji obsługi dedykowanej 
dla tego urządzenia. 
 
 
4. Rejestratory danych 
 
Rejestrator danych GP2 
 
� Do jednego rejestratora GP2 można podłączyć do 6 czujników ML3 (pomiar wilgotności i 

temperatury). Można również podłączyć większą ilość czujników (do 12) jeśli zrezygnuje się z 
pomiaru temperatury (dla takiej konfiguracji należy dokupić opcjonalną nakładkę pokrywę z 
dodatkowymi pięcioma dławicami, nr kat. GP2-G5-LID). Każdy element pomiarowy wilgotności 
gleby jest podłączany w trybie różnicowym, jako czujnik zasilany.  

 
Poniżej pokazano sposób podłączenia sondy ML3 do kanału 1 (wilgotność) i 2 (temperatura): 
 
 

ML3 Kolor Terminal GP2 

Zasilanie 0V / 
Termistor LO 

Brązowy CH1 (PGND) 

Zasilanie V+ biały CH1 (PWR) 

Sygnał (wilgotność)  
HI (+) 

niebieski CH1 (+) 

Sygnał (wilgotność) 
LO (-) 

czarny CH1 (-) 

Termistor HI (+) szary CH2 (+) i CH2 (-) 
zmostkowane 

Ekran zielony CH1 (PGND) 

 
 
� Używając programu DeltaLINK (wersja 3.0 lub 

wyższa – najnowszą wersję oprogramowania można 
pobrać ze strony internetowej www.delta-t.co.uk) 
kanały od 1 do 12 należy skonfigurować wybierając z 
manu czujników opcję „ML3 (complete)”, wtedy 
pary kanałów (np. 1 i 2 / 3 i 4 / itd.) zostaną 
przypisane odpowiednio do pomiaru wilgotności i 
temperatury, lub też można wybrać opcję „ML3 (soil moisture)”, wtedy każdy kolejny kanał 
zostanie skonfigurowany do pomiaru wilgotności gleby, pomiar temperatury będzie ignorowany. 

 
Więcej informacji o sposobie podłączeń można znaleźć w instrukcji obsługi rejestratora GP2. 
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Rejestrator GP1 
 
� Do jednego rejestratora danych GP1 można podłączyć dwie sondy ML3. Każdy element 

pomiarowy wilgotności gleby jest podłączany w trybie różnicowym, jako czujnik zasilany. 
 
Poniżej pokazano sposób podłączenia sondy ML3 do kanału CH1 (wilgotność) i CH3 (temperatura): 
 

ML3 Kolor Terminal GP2 

Zasilanie 0V / 
Termistor LO 

Brązowy CH1 (GND) lub 
Temp (GND) 

Zasilanie V+ biały CH1 (PWR) 

Sygnał (wilgotność)  
HI (+) 

niebieski CH1 (+) 

Sygnał (wilgotność) 
LO (-) 

czarny CH1 (-) 

Termistor HI (+) szary Temp3 (IN) 

Ekran zielony CH1 (GND) 

 
 
 
 
� Używając programu DeltaLINK (wersja 3.0 lub wyższa – najnowszą wersję oprogramowania 

można pobrać ze strony internetowej www.delta-t.co.uk) kanał 1 i/lub 2 należy skonfigurować 
wybierając z manu czujników opcję „ML3” a kanał 3 i/lub 4 wybierając „ML3 Temperature”. 

 
Więcej informacji o sposobie podłączeń można znaleźć w instrukcji obsługi rejestratora GP1. 
 
Rejestrator DL6 
 
� Do jednego rejestratora DL6 można podłączyć do 6 

czujników ML3. Każdy element pomiarowy wilgotności 
gleby jest podłączany w trybie różnicowym, jako czujnik 
zasilany. UWAGA:  rejestrator DL6 może czytać i 
rejestrować wartości temperatury tylko z jednego z 
podłączonych czujników ML3.  

 
Poniżej pokazano sposób podłączenia sondy ML3 do kanału 
6 (wilgotność) i 7 (temperatura): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INSTRUKCJA OBSŁUGI: Sonda ML3 ThetaProbe  

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 

7

ML3 Kolor Terminal GP2 

Zasilanie 0V / 
Termistor LO 

brązowy OV 

Zasilanie V+ biały V+ 

Sygnał (wilgotność)  
HI (+) 

niebieski IN+ 

Sygnał (wilgotność) 
LO (-) 

czarny IN- 

Termistor HI (+) szary RES IN+ 

Ekran zielony  
 
 
 
� Używając programu DeltaLINK (wersja 3.0 lub wyższa – najnowszą wersję oprogramowania 

można pobrać ze strony internetowej www.delta-t.co.uk) kanały od 1 do 6 należy skonfigurować 
wybierając z menu czujników opcję „ML3” a kanał 7 wybierając „ML Temperature”. 

 
Więcej informacji o sposobie podłączeń można znaleźć w instrukcji obsługi rejestratora DL6. 
 
 
Rejestrator DL2e 
 
� Do rejestratora wyposażonego w dodatkowe karty analogowe można podłączyć maksymalnie do 

30 czujników ML z pomiarem wilgotności i temperatury gleby. Opcjonalnie można podłączyć do 
60 czujników wilgotności gleby jeśli pominięty zostanie 
pomiar temperatury. Każdy element pomiarowy 
wilgotności gleby jest podłączany w trybie różnicowym, 
jako czujnik zasilany. 

 
Poniżej pokazano sposób podłączenia sondy ML3 do kanału 
57 (wilgotność) i 58 (temperatura) na karcie LAC1 (tryb 15-
kanałowy) przy zasilaniu z kanału 63: 
 

ML3 Kolor Terminal GP2 

Zasilanie 0V / 
Termistor LO 

brązowy CH62- lub CH61- 

Zasilanie V+ biały CH63 NO 

Sygnał (wilgotność)  
HI (+) 

niebieski CH58+ 

Sygnał (wilgotność) 
LO (-) 

czarny CH58- 

Termistor + szary CH57+ i CH57- 
Zmostkowane 

Ekran zielony CH61- ;ub CH62- 
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� Używając programu LS2Win (wersja 1.0 SR10 lub wyższa – najnowszą wersję oprogramowania 
można pobrać ze strony internetowej www.delta-t.co.uk) kanały od 1 do 60 należy skonfigurować 
wybierając z biblioteki czujników sondę ML3 odpowiednio dla pomiaru wilgotności (dla gleb 
mineralnych lub organicznych) i temperatury. 

 
Więcej informacji o sposobie podłączeń można znaleźć w instrukcji obsługi rejestratora DL2e. 
 
 
Inne rejestratory danych 
 
� Sondę ML3 należy podłączyć jako czujnik różnicowy wymagający zasilania. 
� Wejście rejestratora danych (dla pomiaru wilgotności) należy skonfigurować jako czujnik 

napięciowy. Do przeliczenia sygnału napięciowego na odpowiednie wartości wilgotności gleby 
można użyć tabeli lub równania wielomianowego – podane poniżej. 

� Czujnik temperatury należy podłączyć jako czujnik opornościowy. Do przeliczeń oporności na 
wartość temperatury należy użyć tabeli przeliczeniowej – pokazana poniżej. 

 
Uwaga: optymalnie zasilanie sondy ML3 powinno trwać od 0,5 do 1 sekundy przed pomiarem. Nie 
wolno zasilać sondy w sposób ciągły! 
 
 
5. Przeliczanie sygnału napięciowego z sondy ML3 na wilgotność gleby 
 
Uwaga: Sygnał napięciowy z sondy ML3 jest automatycznie przeliczany na wartość wilgotności 
objętościowej gleby, jeśli sonda jest podłączona do czytnika HH2 lub do jednego z rejestratorów 
firmy Delta-T (GP1, GP2, DL6 lub DL2e). 
 
 Przykład 

1. Wykonaj pomiar za pomocą sondy ML3 V = 0,3 volt 

następnie:  

2a.  

Przelicz wartość sygnału napięciowego na  używając 
równania wielomianowego lub tabeli przeliczeniowej 
(pokazane poniżej). 

Następnie przelicz wartość  na wartość wilgotności 

objętościowej gleby  używając wartości kalibracyjnych (a0 
i a1) 

 = 2,521 
 
 
 

 = 11,00% (gleby mineralne) 

lub:  

2b.  
Przelicz bezpośrednio sygnał napięciowy na wartość 
wilgotności objętościowej gleby (mineralnej lub 
organicznej). 

 

 = 11,00% (gleby mineralne) 
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Przeliczanie sygnału napięciowego na wartość : 
 
Wielomian (dla pełnego zakresu pomiarowego sondy ML3): 
 

 
 
 gdzie V jest sygnałem wyjściowym z sondy ML3 w woltach.  
 
Tabela przeliczeniowa (dla pełnego zakresu pomiarowego sondy ML3): 
 

 
 

Przeliczanie wartości  na wartość wilgotności objętościowej gleby: 
 

� Wilgotność objętościowa gleby  = (  - a0)/a1 
 
 
 
 
 
 
 
� Podane wartości kalibracyjne można używać jako wartości ogólne dla gleb mineralnych lub 

organicznych, lub też można wykonać szczegółowe kalibracje dla własnych typów gleb 
(instrukcja wykonania własnej kalibracji dostępna jest na życzenie). 

 
� Aby uzyskać wartość w [%] wilgotności objętościowej otrzymaną z powyższego przeliczenia 

wartość należy przemnożyć przez 100. 
 
 
Bezpośrednie przeliczanie sygnału napięciowego (V) na wartości wilgotności objętościowej dla 
gleb mineralnych i organicznych: 
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Tabela przeliczeniowa zmierzonej oporności na wartość temperatury dla sondy ML3 
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6. Specyfikacje techniczne 
 

Wilgotność gleby 

Dokładność 
±1% dla zakresu pomiarowego 0 – 50% vol i temperatur 0 – 
40oC  
(stosując szczegółową kalibrację wykonaną dla danego typu gleby )* 

Zakres pomiarowy 0 do 100% (mniejsza dokładnośc dla zakresu 50 – 100% vol)** 

Błąd zasolenia ≤3,5% vol przy zasoleniu 50 do 500 mS/m dla zakresu 
pomiarowego 0 – 50% vol 

Sygnał wyjściowy 0 – 1 V różnicowy 
Temperatura – sonda ML3 musi być w całości zakopana aby mierzyć prawidłowo temperaturę 

Dokładność ±0,5oC dla zakresu pomiarowego 0 – 40oC 
wartość nie zawiera błędą powstałych ze względu na błędy rejestratora lub na długość kabla 

Sygnał wyjściowy Opornościowy: 5,8 kΩ do 28 kΩ* 
Ogólne 
Zasilanie 5 do 14 Vdc, 18 mA przez 1 s 
Wymiary / waga 143 x ∅40 mm / 0,1 kg 
Temperatuy pracy -20 do +60oC 
Obudowa IP88 
Max. długości kabli: 100 m  
* Uwaga: patrz pełna instrukcja obsługi sondy ML3 
** po włożeniu sodny do czystej wody (bez cząsteczek gleby) 
 
 
7. Bezpieczeństwo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UWAGA: Igły sondy pomiarowej są bardzo ostre – należy zachować szczególną ostrożność!!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� Nie wolno dotykać igieł i narażać ich na wyładowania 
elektrostatyczne, szczególnie, gdy sonda jest zasilana – może to 
skutkować uszkodzeniem sondy! 

� Sondę należy przechowywać w tubie ochronnej, gdy nie jest 
używana. 

� Przed połączeniem kabli należy sprawdzić czy złącza są czyste i 
nieuszkodzone i zwrócić uwagę, aby złącza były dobrze 
spasowane w trakcie łączenia. Dobre skręcenie złączy warunkuje 
zachowanie ich wodoszczelności. 

� Nie wolno wyjmować sondy z gleby ciągnąc za kabel! 
� Jeśli przy instalacji sondy wyczuwalny jest duży opór, może to 

oznaczać, że w glebie są kamienie. W takiej sytuacji należy 
przerwać instalację i zmienić miejsce. 
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Zgodność Elektromagnetyczna (EMC) 
 
Informacje ogólne 
 
Sonda ML3 jest produktem klasy A przeznaczonym do użytku w miejscach niezamieszkanych.  
Należy używać kabli i innych akcesoriów autoryzowanych przez firmę Delta-T (kable z innych 
źródeł mogą pogorszyć funkcjonalność sondy i wpłynąć negatywnie na jakość wyników pomiarów. 
W miarę możliwości kable należy poprowadzić tuż przy powierzchni gleby lub je zakopać – 
zmniejsza to m. in. ryzyko potknięcia się o nie oraz ich uszkodzenia przez zwierzęta. 
Nie wolno modyfikować produktu oraz dostarczonych akcesoriów.  
Na płycie Manuals DVD wydanie 3 znaleźć można dokument producenta ML3 EMC Guidance. 
 
Informacje prawne 
 
Europa 
Przyrząd jest zgodny z wymaganiami dyrektywy EMC 2004/108/EC, w oparciu o następujące 
normy: 
EN61326-1:2006 Wymagania elektryczne dla urządzeń do pomiarów, sterowania i użytku w 
laboratoriach. Wymagania EMC: Grupa 1, Klasa A (tylko sekcja dotycząca emisji). 
EN61326-1:2006  
Wymagania elektryczne dla urządzeń do pomiarów, sterowania i użytku w laboratoriach. Wymagania 
EMC: Podstawowa odporność (tylko sekcja dotycząca odporności). 
 
Regulacje FCC (USA) 
Przyrząd ten spełnia wymagania zawarte w części 18 regulacji FCC – Urządzenia przemysłowe, 
naukowe i medyczne. 
Uwaga: w odniesieniu do części 18.115 regulacji FCC, eliminacja i badanie wpływu szkodliwego. 
(a) Użytkownik urządzeń ISM, które mają szkodliwy wpływ na transmisję radiową, powinien 
natychmiast podjąć odpowiednie działania aby wyeliminować ten problem. 
 
 
 


