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PRZENOŚNE SONDY DO POMIARU POZIOMU WODY W PIEZOMETRACH 
 
  
KRÓTKI OPIS 
 

 Pomiar poziomu wody w piezometrach – dostępne mierniki z taśmą o długości 
do 1000 m! 

 Przystawki do pomiaru głębokości dna otworu - do dna twardego i mulistego, 
 Dostępna wersja miernika z możliwością pomiaru temperatury wody (model 

KLL-T) – pomiar pokazywany na wyświetlaczu LCD, 
 Akustyczny i optyczny sygnał momentu zetknięcia sondy z lustrem wody, 
 Niskie zużycie energii – długa żywotność baterii, 
 Taśma pomiarowa wysokiej jakości, odporna na uszkodzenia, z niskim 

współczynnikiem rozszerzalności cieplnej, 
 

SONDA KONTAKTOWA TYPU KLL 
 

Sonda kontaktowa KLL firmy SEBA Hydrometrie jest wysokiej jakości 
przenośnym przyrządem do pomiaru poziomu wody i głębokości dna (dostępne 
specjalne przystawki) w piezometrach, studniach, zbiornikach wodnych, itp.  
W trakcie pomiaru sonda jest opuszczana do otworu na wyskalowanym kablu. W 
momencie zetknięcia z lustrem wody włącza się sygnał optyczny (lampka) i 
akustyczny (brzęczek). Wysokość zwierciadła wody odczytuje się na 
wyskalowanym kablu.  
Jeśli sonda wyposażona jest w opcjonalny czujnik dna, wtedy jest możliwość 
dokładnego zmierzenia głębokości otworu. Po zetknięciu z dnem wyłączana 
zostaje lampka i sygnał dźwiękowy, co pozwala dokładnie zmierzyć głębokość 
otworu na wyskalowanym kablu. 
Do pomiarów poziomu wody w otworach o bardzo małej średnicy dostępna jest 
wersja sondy z końcówką o średnicy tylko 10 mm (standardowa średnica sondy w 
sondzie KLL to 14 mm).  
 
 
 

 

AKCESORIA  
 

 
 
Do sond KLL dostępne są również wygodne torby transportowe! 
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DANE TECHNICZNE 
 

Kabel: Kabel polietylenowy z dwoma rdzeniami stalowymi (niekorodującymi), skala 
metryczna, każdy metr opisany jest kolorem czerwonym a decymetr kolorem czarnym, 
centymetry są oznaczone czarnymi kreskami. 

 

Sonda (elektroda): Wersja standardowa: wykonana z materiału odpornego na korozję, średnica 14 mm, 
długość 175 mm, wbudowana elektroda kontaktowa. 

 Wersja specjalna: średnica 10 mm, długość 320 mm. 
 

Bęben na kabel: Plastikowy, odporny na uderzenia i temperaturę. 
 

Rama wsporcza: Opcjonalnie dostępna jest aluminiowa rama wsporcza malowana proszkowo (sondy z 
kablem o długości od 80 metrów standardowo wyposażone są w ramę wsporczą). 

 

Zasilanie: 6 V DC, 4 x bateria alkaliczna 1,5 V (LR14). 
 

Dokładność pomiaru:  < 1 cm dla sondy z kablem o długości 100 m 
 
Zakresy pomiarowe i waga mierników: 

 
*Wersja z ramą wsporczą 
 
 
 
 
 
 
 

 

SONDA KLL-T Z WBUDOWANYM CZUJNIKIEM TEMPERATURY  
 

Sonda SEBA KLL-T  pozwala na dokładny pomiar poziomu i temperatury wody w 
piezometrach i studniach. Sonda dostępna jest z kablem o maksymalnej długości 500 m i 
pozwala na pomiar temperatury w zakresie od 0oC do 25oC (za dopłatą dostępny jest rozszerzony 
zakres pomiarowy 0oC do 50oC). 
Dzięki szybkiej reakcji na zmiany temperatury i wysokiej dokładności pomiarów (odpowiednio  
±0,10oC / ±0,15oC, zależnie od zakresu pomiarowego) jest to idealny przyrząd do szybkiego 
określenia profili temperaturowych. 
 
  
 
 

SONDA KLL-MINI  
 

Sonda KLL-Mini działa na takiej samej zasadzie jak sonda standardowa KLL, jednak jest znacznie mniejszych 
rozmiarów. Wyposażona w sygnał dźwiękowy i świetlny pozwala na wykonanie pomiaru do głębokości 10 m lub 15 
metrów (dostępne dwie wersje). Dwie baterie 1,5 V pozwalają wykonać około 250 
pomiarów. Dla wygody transportu dostępne są niewielkie torby transportowe. 
  

15 m 
1,4kg 

2,0kg* 

30 m 
1,6kg 

2,2kg* 

50 m 
1,9kg 

2,5kg* 

80 m 

3,3kg* 

100 m 

3,6kg* 

150 m 

4,9kg* 

200 m 

5,5kg* 

300 m 

8,4kg* 

500 m 

11,5kg* 

Na życzenie 
dostępne wersje z 

kablem do 1000 m. 


