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TEROS 21 
 

CZUJNIK POTENCJAŁU WODNEGO I TEMPERATURY GLEBY  
 
 
 
Czujnik TEROS 21 pozwala na dokładny pomiar potencjału wodnego i temperatury 
gleby. Można go instalować na stałe w glebie, nie wymaga serwisowania i jest odporny 
na wysokie zasolenie. Zakres pomiarowy mieści się pomiędzy polową pojemnością 
wodną a stanem, w którym gleba jest całkowicie przesuszona na powietrzu. Badania 
laboratoryjne i terenowe pokazują, że czujnik TEROS 21 pozwala na wykonanie 
dokładnych pomiarów potencjału wodnego do punktu stałego więdnięcia. 
 
 
Polepszona dokładność 
Dokładność rzędu ±10% zmierzonej wartości uzyskiwana jest dzięki 6-punktowej kalibracji fabrycznej. 
 
Trwała obudowa 
Wypełnienie epoksydowe pozwala na instalację czujnika nawet w bardzo trudnych warunkach terenowych. Czujniki są 
przeznaczone do długoterminowych badań naukowych. 
 
Dożywotnia kalibracja 
Niektóre czujniki potencjału wodnego mają tendencje do zmiany właściwości w czasie. W czujniku TEROS 21 
zastosowano ceramikę krzemionkową, która się nie zużywa, nie wymaga wymiany i rekalibracji. 
 
Odporność na zasolenie 
Czujnik pozwala na wykonanie dokładnych pomiarów w środowisku zasolonym, w różnych typach gleb, nawet tam, 
gdzie zasolenie zmienia się w czasie. 
 
Dobry stosunek jakości do ceny 
Nowatorska metoda kalibracji zapewnia czujnikom TEROS 21 dokładność indywidualnie kalibrowanych czujników w 
cenie zwykłych czujników niekalibrowanych. 
 
Doskonały zakres pomiarowy 
Czujnik TEROS 21 pozwala na pomiar w zakresie od –9 kPa do –100000 kPa (gleba przesuszona na powietrzu). 
 
Wbudowany czujnik temperatury 
Wbudowany czujnik temperatury pozwala na pomiar temperatury bez konieczności instalacji dodatkowego czujnika. 
 
Prosta obsługa 
Czujnik instaluje się po prostu w glebie, podłącza do jednego z dostępnych loggerów firmy METER, ustawia zegar i 
interwały pomiarowe – to wszystko. Nie ma potrzeby pisania skomplikowanych programów sterujących rejestratorem. 
 
Zdalny dostęp do danych 
Używając czujnika TEROS 21 z rejestratorem danych wyposażonym w modem GPRS (np. EM50G) mamy dostęp do 
danych z dowolnego miejsca, gdzie dostępna jest sieć Internet. 
 
Standard SDI-12 
Czujnik TEROS 21 jest kompatybilny z wszystkimi dostępnymi rejestratorami danych posiadającymi port SDI-12. 
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Zasada działania 
Czujnik TEROS 21 łączy w sobie standardowy czujnik wilgotności gleby z materiałem porowatym o znanej krzywej 
retencji wodnej. Po uzyskaniu stanu równowagi pomiędzy materiałem czujnika a otaczającą glebą mierzona jest 
wilgotność materiału porowatego a następnie czujnik przelicza wilgotność na wartość potencjału wodnego używając 
krzywej retencji wodnej. 
 
Specyfikacja techniczna 

Zakres pomiarowy 
Potencjał: od -9 do –100000 kPa 
Temperatura: od -40oC do +60oC  

Rozdzielczość 
Potencjał: 0,1 kPa 
Temperatura: 1oC 

Dokładność pomiaru 
Potencjał: ±(10% + 2 kPa) w zakresie od –9 do –100 kPa 
Temperatura: ±1oC 

Szybkość pomiaru 150 ms (milisekund) 
Czas adaptacji Od 10 minut do 1 godziny, zależnie od warunków glebowych 
Typ czujnika FDR z kalibrowanym krążkiem ceramicznym, termistor 
Sygnał wyjściowy RS232 (TTL) i SDI-12 

Kompatybilność 
Rejestratory danych METER serii EM50, ZENTRA ZL, czytnik ProCHECK, inne rejestratory 
posiadające port SDI-12 

Warunki pracy 
Temperatury od -40oC do +60oC – pomiary potencjału wodnego nie są dokładne w temperaturach 
poniżej 0oC 

Zasilanie 3,6 – 15 VDC, 0,03 mA w stanie spoczynku, 10 mA max. w czasie pomiaru 

Długość kabla 
Standardowo czujnik dostarczany jest z kablem o długości 5 m. Istnieje możliwość zamówienia 
czujników z dłuższym kablem, max. do 75 metrów 

Złącze kablowe 
Czujniki dostępne są z kablem zakończonym wtyczką stereo 3,5 mm lub zakończonym gołymi 
przewodami 

Wymiary czujnika 9,6 cm (długość) x 3,5 cm (szerokość) x 1,5 cm (grubość) 
Gwarancja 1 rok 
 

 
 


