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KRÓTKI OPIS 
 

 Pomiar poziomu wód gruntowych – ekonomiczna alternatywa dla standardowych 
sond KLL 

 Akustyczny i optyczny sygnał momentu zetknięcia sondy z lustrem wody 
 Niskie zużycie energii – długa żywotność baterii,  
 Lekka rama poliwęglanowa ułatwiająca przenoszenie sondy 
 Taśma pomiarowa wysokiej jakości, odporna na uszkodzenia, z niskim 

współczynnikiem rozszerzalności cieplnej 
 

SONDA KONTAKTOWA TYPU KLL-Light 
 

Nowa sonda kontaktowa KLL-Light firmy SEBA Hydrometrie jest wiarygodnym i 
niedrogim, przenośnym przyrządem do pomiaru poziomu wody i głębokości dna w 
piezometrach, studniach, zbiornikach wodnych, itp.  
Bęben sondy KLL-Light wykonany jest z lekkiego i odpornego na uderzenia 
tworzywa poliwęglanowego i doskonale nadaje się do pracy w terenie ze względu na 
swoją trwałość. Sonda wykonana z nierdzewnego materiału połączona jest z 
wbudowanym w bęben układem elektronicznym za pomocą wysokiej jakości 2-
żyłowego, płaskiego kabla. W bęben wbudowany jest układ sygnalizacyjnych LED 
zasilany z baterii.  
 
Sonda KLL-Light posiada sygnał dźwiękowy i świetlny (LED). W trakcie pomiaru 
sonda jest opuszczana do otworu na wyskalowanym kablu. W momencie zetknięcia 
z lustrem wody włącza się sygnał świetlny (LED) i akustyczny (brzęczek). 
Wysokość zwierciadła wody odczytuje się na wyskalowanym kablu.  
Dodatkowo wielokolorowe diody LED wskazują stan 9V baterii zasilającej miernik. 

 
Opcjonalnie w ofercie znajduje się specjalny uchwyt pozwalający zamocować sondę na rurze o średnicy 2 cali, co 
ułatwia jej obsługę. 
 

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): Wykonana z materiału odpornego na korozję, średnica 14 mm, długość 175 mm, 
wbudowana elektroda kontaktowa. 

 

Bęben z ramą na kabel: Wykonany z lekkiego, czarnego tworzywa poliwęglanowego odpornego na uderzenia i 
promieniowanie UV 

 

Zasilanie: Bateria 9V  
 

Dokładność pomiaru: < 1 cm dla sondy z kablem o długości 100 m 
 

Akcesoria: Dodatkowe obciążniki 450 g lub 800 g, ∅45 mm 
 

 
Zakresy pomiarowe i waga mierników: 

 
 
 

15 m 
1,6 kg 

30 m 
1,9 kg 

50 m 
2,2 kg 

80 m 
2,7 kg 

100 m 
3,0 kg 

150 m 
4,6 kg 

200 m 
5,4 kg 

SONDY DO POMIARU POZIOMU WÓD GRUNTOWYCH – MODEL EKONOMICZNY 


